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■BAŞARI BİZİMLEDİR' VOZJA 

Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. 
Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez. 

Bu yayın 750 adet basılmıştır. 



ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plam'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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Harun BAŞARA, Milli Parklar ve Av-Yb.Ha.Gn.Md.lüğü Şube Müdürü 
Abdurrahman MUSAPAŞAOğLU, Milli Parklar ve Av-Yb.Ha.Gn.Md.lüğü 
Şb.Md. 
Fatma GÜNEŞ, Milli Parklar ve Av.Yb.Ha.Gn.Md.lüğü Şb.Md. 
Serhan GÖKSU, Milli Parklar ve Av Yb.Ha.Ge.Md.lüğü Şb.Md. 
Yılmaz EKİNCİ, Milli Parklar ve Av.Yb.Ha.Gn.Md.lüğü Şb.Md. 
Hüseyin KARAHAN, Milli Parklar ve Av.Yb.Ha.Ge.Md.lüğü Şb.Md. 
Dr.Ekrem Y.DEMETÇI, OGM.APK.Dairesi Şube Müdürü 
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Kemal ÖZTÜRK, 
Hüsrev ÖZKARA, OGM. Orman Yüksek Mühendisi 
Suha UMAR, Av Koruma Vakfı Başkam 
Ramazan DIKYAR, Milli Parklar ve Av.Yb.Ha.Gn.Md.lüğü Şb.Md. 
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Yüksel KABAROGLU, Orman Bölge Müdürlüğü-IZM IR 
Teoman BALABAN, Kadastro Komisyon Başkam-IZMIT 
Halil YAYICI, OGM. Orman Bölge Müdürlüğü-TRABZON 
Kemal DURŞEN, OGM. İnşaat ve İkmal Dairesi inşaat Müh. 

12. TOHUM, AĞAÇ ISLAHI, FİDAN ÜRETİMİ, TOPRAK VE EKOLOJİ 

Başkan : Necati UYAR, AGM.Genel Müdür Yardımcısı 
Raportör: Muhterem BULUT, AGM.Daire Başkam 
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H.Hüsnü TÜZÜN, Orman Yüksek Mühendisi (Emekli) 
Rahmi TEKİN, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Uzmanı 
Mümtaz TULUKÇU, Kv.ve Hızlı Ge.Tür Or.Ağ.Arş.Md.lüğü 
Sadi ŞIKLAR, Or.Ağ.ve Toh.İsi.Arş.Müdürlüğü 
Altan TACENUR, Or.Toprak.Lab.Müdürlüğü-ESKIŞEHI R 

13. AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE MERA ISLAHI 
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BÖLÜM - 1 
SEKTÖRÜN TANIMI, YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 

1.1. SEKTÖRÜN TANIMI: 

Ormancılık; Ulusal Kalkınma Planlarına göre. Tarım Sektörü içinde yer 
almaktadır. Ormanlar; doğal dengenin korunmasına olan katkıları yanında sosyal 
ve ekonomik gelişmeye paralel olarak sürekli artan orman ürünleri ihtiyacım 
karjılamaktad»-. 

Ormancılık Sektöründe üretim süresi (idare süresi) ekonominin diğer 
•aktörlerine oranla çok daha uzundur. 

Genellikle 20 yıldan az olmayan üretim süresi, bazı ağaç türleri için 200 yıla 
kadar çıkmaktadır. 

Odun hammaddesi yetiştirilmesinde, sermaye ile faiz açıklıkla birbirinden 
ayrılamaz. Bu durum, sermaye yatvımlarının tarif edilmesi ve sermayenin 
korunması bakımından, ormancılıkta özel üretim metodlarmı gerektirmektedir. 

Diğer yandan, Ormancılık Sektörü; ürettiği odun kökenli orman ürünleri ile 
birçok sanayi koluna, özellikle orman ürünleri sanayiine hammadde sağlamaktadır. 
Diğer bir ifadeyle, Ormancılık Sektörü, orman ürünleri sanayi sektörüne ve diğer 
sektörlere sağladığı girdilerle birçok sanayii beslemekte ve bu etkisi ile de diğer 
sektörlerin faaliyet göstermesini sağlayarak, katma değer yaratılmasında ve 
istihdam artışı sağlamada büyük rol oynamaktadır. Bu özelliğinden dolayı 
Ormancılık Sektörü, endüstri ekonomisi bilimi tarafından ileriye doğru etkileri 
yüksek sektörlerin yer aldığı "Ara Birinci Sektörler" içerisinde mütalaa 
edilmektedir. 

Ancak ormanların meydana getirdiği faydaların büyük bir bölümü 
fiyattands-ılamadığı ve pazarlar,amachğı için, ormancılığın milli ekonomiye katkısı 
olduğundan az görülmektedir. Bu sebeple, orman kaynaklarından faydalanma ile 
tüketiciler arası ilişkilerde, sosyal fayda ve masrafların göz önünde 
bulundurulması büyük önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, ormancılık plan ve 
projelerinin değerlendirilmesinde gölge fiyatların da kullanılmasında büyük fayda 
bulunmaktadır. 

Orman Kaynaklarımızı, ölçülebilen ve ölçülemeyen birçok faydalar sağlayan, 
karışık ve dinamik bir bütünlük içerisinde birbiri ile uyumlu ilişkiler ve 
etkileşimlerle sürekli yenilenebilme kabiliyetinde olan, değişebilen bir ekolojik 
sistem olarak değerlendirmek gerekmektedir. 

Bu sebeple, orman kaynaklarımız ve ormancılık sektörü ile ilgili 
değerlendirilmeler, ülkemizin sosyo-ekonomik şartları da göz önünde 
bulundurularak bir sistem yaklaşımı paralelinde yapılmalıdır. 

Bu gerçeğin bilinmesi ve gözönünde bulundurulması, kaynaktan azami 
yararlanmanın gereği olduğu kadar, kıt ekoncmik kaynakların opt imal kullanımının 
entegrasyonu bakımından da zorunludur. 

Sistem bütünlüğü içinde orman kaynağım ele alan Ormancılık Sektörünün ana 
amacı, bütün intanları kullanmak suretiyle gelecek kuşakların ihtiyaçlarım da 
gözönünde bulundurarak ülke ormanlarım korunak, çok yönlü yararlanma esas 
alınarak genişletmek, denge 1 i ve akılcı bir biçimde top 1 urunuzun ormancılıktan 
beklenen mal ve hizmet taleplerini karşılamak, bunun yanında gereği şekilde 
paraya çevrilameyen iklimi iyileştirme, rekreasyon ve estetik, ulusal savunma 
ve bilimsel fonksiyonlarından yararlanmaktır. 
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Bu durun dikkate alınarak, Ormancı1ık Sektörü ile ilgi 1 i tanıtıcı bilgi 1er 
ve veriler derlenecek, gerekli açıklamalar ve yorunlar yapılacaktır. 

1.2. BİR SİSTEM OLARAK ORMANCILIK: 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından hemen sonra, çok hızlı gelişen sanayi, 
diğer sektörlerin gelişmesinde de etkili olmuştur. Bu durum, karmaşık işlemleri 
içeren teşkilatlanma ve idari sorunları beraberinde getirmiştir, önceleri sektörler, 
son ürünlerini elde etmek ve tüketicilere arz edebilmek için yürüttükleri işlemleri 
tek tek irdeleyerek değerlendirirlerken, üretim sürecine katılan tüm unsurların 
etkileşimlerini belirleyici sayısal metodlardan yararlanmaktadırlar. Bu olgu, 
sektörlerin teşkilatlanması ve idaresinin bir sistem kuramı içinde ele alınmasını 
zorunlu kılmaktadır. 

Orman ve orman toplulukları, canlı, dinamik ve karmaşık yapıdadırlar. 
"Canlı Süreç" (ağaç, ağaççık, flora, içinde yaşayan tüm canlılar ve çevre) 
kendisini etkileyen pek çok sayıdaki doğal ve sosyal faktörlerle denge 
halindedir. "Doğal Sisten" veya "Orman Ekosistemi" olarak tanımladığımız bu 
olgunun planlamasında, ormanların karşmaşık ekosistem dinamiğini yansıtabi lecek 
işletme modeline çok kriteri i opt imi zasyon, üretim ve pazarlama gibi temel 
ormancılık faaliyetlerindeki karşılıklı ilişkiler gözönünde bulunckırulmal ıdır. 
Ayrıca sektörün yürüttğü faal iyetlerde karar vermeyi destekleyen, çağdaş yönetim- 
bi 1 işim öğeleri olan ve üretimi temel alan planlama, teşkilatlarım, entegrasyon, 
koordinasyon, ölçme/sayısal laştırma, denetleme vb. sür eç 1 er devreye sokulmalıdır. 

1.3. ORMAN EKOSİSTEM): (X) 

Basit olarak ve yasal olarak orman; ağaçlar topluluğu ve ağaçlar 
topluluğunun bulunduğu yer olarak görülür ve tanımlanır. Sosyal, ekonomik ve 
teknolojik değişim ve gelişmelerin çok hızlı olduğu zamanımızda, ormanların, ağaç 
topluluğunun bulunduğu yer olma ve odun üretimi yapmasının yanı sıra, hatta 
odun üretiminden daha fazla, değişik fonksiyonları bulunmaktadır. Topluma yararlı 
olan bu fonksiyonlar orman denilen yeryüzü kaynağının iyi incelenmesini ve 
değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Devamlılık ve istikrarlık ormanın temel özelliğidir. Orman çeşitli canlı 
topluluklarının tedricen birbirini takip eden değişimleri sonucu olarak kalıcı 
ve devamlı kendini yenileyen hüviyettedir. Bu kendini yenileme ve tedrici değişim 
özelliği dolayısıyla, insanın tahripkar müdahalesine rağnen yaşamım devam 
ettirebilir. Orman bu özelliği ile en önemli elemanı ağaçlar olan çok çeşitli 
canlıların yer aldığı bir biyolojik yaşam birliğidir. Bu birliğin harici 
tesirlere karşı en önemli koruyucusu, birliğin hakim elemanı olan ağaçlardır. 
Rüzgar ve soğuk etkisi orman içinde az, rutubet fazladır. Ağaçlardan süzülerek 
gelen güneş ışığı orman altındaki otsu bitkilerin fotosentez yapmalarına imkan 
verir. Aşırı yağışların bir kısmı yapraklar tarafından tutulur ve toprağa düşmeden 
buharlaşarak tekrar atmosfere döner. Orman, toprak üzerinde diğer canlılar 
topluluğuna yaşama ortamı sağlayan organik bir "Biyokütle" oluşturur. Bu 
biyokütle mantar, bakteri ve çeşitli canlı organizmaların yaşama ortamıdır. 
Böcekler, sürüngenler, fareler vb. burada yaşar. Burası her çeşit ağaç ve bitki 
tohumlarının da çimlenip geliştiği, kök saldığı tabakadır. Ağaçlar mineral 
besinlerinin büyük bir kısmım bu tabakadan alır. Biyokütlenin oluşumu ve 
ayrışımı doğal gelişim sürecinin aksaksız yürüdüğü bir fabrika gibidir. Yine bu 
saha ve kısmen ağaçsız bölgeler av ve yaban hayatının yaşama ve gıdalanma 
yerleridir. 

(X) Kaynak: Dr. Mustafa KONUKÇU, Türkiye'de Ormancılık-1984 



Orman Peyzajı içinde başta hakim bitki topluluğu ağaçlar olmak üzere her 
canlı topluluk ve elemanlar arasında ormanda yatay ve düşey yönde devamlı 
olarak su, enerji ve mineral akımı vardır. Burada beslenen hayvanlar, gittikleri 
yerlere enerji ve mineral maddelerini yiyecek halinde taşırlar. 

Diğer taraftan rüzgar, tohum ve yaprakları bir yerden diğer yere taşır; 
gerek rüzgar gerekse hayvanlar bir çok bitkinin yayılma ve çoğalmasına neden 
olur. 

Kısaca açıklanan bu ve benzeri birbirini etkileyen oluşumlar, ormanın ağaç 
topluluğu olmaktan öte bir görünümünü ortaya koymaktadır. Karşılıklı ilişkileri 
ihtiva eden bu yaşam birliğine "Orman Ekosistemi" denir. 

Orman ekosistemi, yeryüzündeki sistemlerin en karışık ve en ilgi çekici 
olanıdır. Orman alanları; boporafyamn, iklimin, toprağın, suyun ve canlıların çok 
çeşitli, değişken ve karışık beraberliklerinin bir görünümüdür. Sistemde elemanlar 
birbirlerine fonksiyonel bağlarla bağh oldukları için, orman sisteminin bit- 
noktaama yapılan etki tüm sistemde tesirini gösterir. Mesela yangın veya kesme 
suretiyle bir kısım apaşların çıkarılması; toprak üzerindeki organik maddelerin 
süratle çözülmesine, toprağa ulaşan güneş ışınlarının artmasına ve buradaki diğer 
canlıların olumsuz etkilenmesine, ölümüne veya yer değiştirmesine sebep olur. Bu 
olaylar zinciri sonuçta gerek olumlu gerekse olumsuz etkileri ile bütün su toplama 
havzasına yayılır, bütün havzayı olumlu veya olumsuz etkiler. Bu sebeple orman 
kaynağından yararlanmayı planlayanların, uzun dönem için kaynağın iyi korunup 
geliştir ilmesini dikkate almaları, hata yapmamaları yönünden çok önemlidir. 

Bu sistemi oluşturan elemanlar arasındaki doğal denge..in korunması, orman 
varlığının sağlıklı olarak devamı bakımından zorunludur. Aynı şekilde, Türkiye 
genelindeki sosyo-ekonoerik ve ekolojik sistemde ormanların devamlılığının 
korunması da, toplumun olumsuz tabiat kuvvetleri ile mücadelesi ve bu kuvvetleri 
ülke kalkınmasında kullanabilmesi bakımından aynı derecede zorunludur. 

Zira nüfuz artışı, ekonomik gelişme ve sanayileşme ile arazi kullanma 
şekilleri arasındaki etkileşim daima ormanlar aleyhine ortaya çıkmaktadır. Orman 
azalması sonucu çevre kirliliği ve erozyon tehlikesi artmakta, tahrip olan ormanlar 
kirlenmeyi azaltıcı fonksiyonunu tam yapamamaktadv. Ormanı sistem olarak 
değerlendirmeyen politikalar paralelinde yapılan işletmecilik, bu kaynağın tahribine 
sebep olabilmektedir. 

Bu sebeple sistem elemanlarının ve sistem sahasının ayrıntılı olarak etüd ve 
analizi, bu kaynağın en uygun şekilde kullanılması bakımından zorunludur. Bu 
zorunluluk bir sorunun çözümünde yeni sorunlar yaratılmaması için temel şarttır. 
Yani plan döneminde sistem analizi ve envanter çalışmaları, çevre korunması ve 
kaynak kullanımının sosyo-ekonomik yönleriyle ilgili etüd ve analiz çalışmalarına 
daha fazla ağT-lık verilmesi gerekli olacaktır. Bu yaklaşım, mevcut ormanların 
korunması ve işletilmesinin yanı sıra yeni ormanlar kurulmasının da ön şartıdır. 

1.4. ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN AMAÇLARI VE GÖREVLERİ: 

1.4.1. Ormancılık Sektörünün Amaçları: 

- Ormanların korunması, 

- Ormanların ekonomik, sosyal ve teknik gereklere ve çok yönlü yararlanma 
esaslarına göre yönetilmesi ve işletilmesi ve orman ürünlerine olan talebin sürekli 
olarak karşılanması, 

Mevcut ormanların verimlerinin, gördüğü çeşitli fonksiyon ve 
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hizmetlerinin, sürekli ve rasyonel bir biçimde artırılması, 

- Yeniden ormanlar kurma suretiyle mevcut orman alanlarım genişleti lmesi, 

- Orman topraklarının kaybolmasının önlenmesi ve su toplama havzalarında 
doğal dengenin sağlanması, 

- Ormanlar içerisinde veya bitişiğinde yaşayan köylülerin olunsuz 
baskılarının azaltılması için gerekli tedbirlerin alırması, 

1.4.2. Ormancılık Sektörünün Görevleri: 

- Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii 
afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri 
sağlamak, 

- Ormanların devamlılığım sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara 
göre idare etmek ve iletmek, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, 
depolama iş ve işlemlerini yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve yurt dışında 
pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve 
tedarik etmek, 

- Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımım ve gençleştirilmesini 
sağlamak, 

- Orman sınırları içinde muhtelif sebeplerle meydana gelen, gelmiş ve 
gelecek olan açıklıklarda veya verimsiz, bozuk vasıflı orman alanlarında orman 
tesisi için ağaçlandırmalar yapmak, orman rejimine alınacak yetiştirme 
şartlarının elverişli ve ekoncmik icapların gerektirdiği yerlerde yeniden orman 
yetiştirmek, bunun için lüzunlu tohun ve fidan üretmek, temin ve tedarik etmek, 

- Milli Park, Tabiat Anıtı, Tabiat Koruma alanı ve mesire yerlerinin 
ayrılması, korunması, işletilmesi; av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması 
geliştirilmesiişletilmesi; av sahalarının ayrılması ve orman içi suların ve ürünlerin 
korunması, geliştirilmesi ile idaresi ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, 

- Orman ağaç ve sevgisini yaygınlaştırmak ve ağaçlandırmayı geliştirmek ve 
genişletme gayesiyle gerçek ve tüzel kişileri, hazırlanacak Yönetmelik hükümlerine 
göre teşvik etmek ve desteklemek, 

- Orman kadastrosu ve mülkiyet ile ilgili işlerle ormanlardaki izin intifa ve 
irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek, 

- Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye işletmeleri 
kurmak, 

- Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 
yaptırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe 
meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak, 

- Ormancılık hizmetleri ile ilgi her türlü araştırma , envanter basın, yayın 
ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak, 

- Ormancılığa ilişkin hizmetlerin daha süratle ve verimli yürütülebilmesi için 
her türlü malzema, arsa, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak, ormancılık 
hizmetleri ile ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, 
yaptırmak, 

- Ormancılık faaliyetlerine ilişkin yıllık iş programlarım orman ve köy 
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ilişkilerini göz önünde bulundurarak hazırlamak, 

- üretim, ağaçlandırma yollan ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman 
yolları ağım tesbit etmek ve etüd proje çalışmalarım yapmak; Bakanlık Makamı'nca 
tesbit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları 
ile ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını bakım ve onarım işleri yapmak ve yaptırmak, 

- Diğer kanunlarla ormancılık sektörüne verilen hizmetleri ve görevleri 
yapmak, 

1.5. ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ: 

1.5.1. Cumhuriyet öncesi Ormancılığımız: 

Ormanlarımızın ekonomik bir kaynak olarak tanınması ve işletilmesi 
Tanzimattan sonra başlamıştır. 

Bu amaçla, Osmanlı Imparatorluğu'nun 1857 yılında Fransa Hükümetine 
başvurması üzerine Fransa Hükümeti, Tassy ve A.Stheme'i Orman Yüksek Okulunun 
ve teşkilatın kurulması ve gerekli elemanların yetiştirilmesi için 
görevlendirilmiştir. 

Daha sonra, Yüksek Orman Okulundan mezun olanlarla Fransız ormancılarının 
ortak çabaları sonucunda ilk "Orman Nizamnamesi" çıkarılmış ve "Orman Umum 
Müdürlüğü" kurulmuştur. 

Orman Umum Müdürlüğü, kronolojik sıraya göre 1869-1872 yılları arasında 
Maliye Nezareti'ne, 1872 yılında Orman ve Maadin Nezareti ne, 1973-1877 yılları 
arasında Maliye Nezaretine, 1878 yılında Orman ve Maadin Nezareti'ne, 1879-1886 
yılları arasında Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne, 1887-1892 yılları arasında Maliye 
Nezareti'ne, 1892-1908 yılları arasında Orman, Maadin ve Z-raat Nezareti'ne, 1908 
yılında Orman ve Maadin Nezareti'ne, 1909-1920 yılları arasında Ticaret ve Ziraat 
Nezareti'ne bağlı olarak görev yapmıştır. Bu dönemlerde ormancılık teşkilatı; Orman 
Umum Müdürlüğü, Orman ve Maadin Umum Müdürlüğü, Orman Heyet-i Fenniyesi 
gibi değişik isimler almıştır. 

1.5.2. Cumhuriyet Dönemi Ormancılığımız: 

Türkiye Cumhuriyeti henüz ilan edilmeden önceki 1920-1923 yıllarım 
kapsayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde Orman Umum 
Müdürlüğü, iktisat Vekaletine bağlı olarak çalışmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Orman Umum Müdürlüğü, 1923-1924 
yılları arasında iktisat Vekaleti, 1924-1928 yıllarında Ziraat Vekaleti (Tarım 
Bakanlığı) bünyesinde yer almıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü'nün 1931-1969 yılları arasında Tarım Bakanlığı'na 
bağlı olduğu dönemde, 1937 yılında çıkarılan 3204 Sayılı Teşkilat Kanunu ile Orman 
Genel Müdürlüğü yeni bir kuruluşa ve yeterli kadroya kavuşmuştur. 

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'de ormancılığa yeni bir yön veren ve 
modern orman işletmeciliği kurma amacım güden 1937 tarih ve 3116 Sayılı Orman 
Kanunu'nun getirdiği hükümleri uygulamak, ve gerçekleştirmekle yükümlü 
kılınmışta". 1937 yılından itibaren Devlet Orman İşlenmeleri kurulmaya başlanmıştır. 
1938-1941 yılları arasında 17 qdet Devlet Orman İşletmesi kurulabilmiştir. 1943 
yılından itibaren Devlet Orman İşletmeleri kurulmasına hız verilmiş ve 1950 yılına 
kadar 137 adet Devlet Orman işletmesi daha faaliyete geçirilmiştir. Sayıları ve 
hizmetleri çoğalan ve bütün yurt ormanlarına yayılan Devlet Orman İşletmeleri, 
1951 yılında, mahallinde yönetim esasına göre bölgesel bazda kurulan Orman 



Başmüdürlüklerine bağlanmıştır. Orman Başmüdürlüklerinin adı daha sonra Orman 
Bölge Müdürlüğü olmuş ve Orman Genel Müdür 1üğü'nün Taşra Teşkilatım oluşturan 
bu Orman Bölge Müdürlüklerinin sayısı 28' e ulaşmıştır. 

Ormancılık sektöründeki hizmetlerin çok fazla çeşitlenmesi ve hacminin 
büyümesi sonucu, bu hizmetleri müştekilen ve hizmet esasına göre teşkilatlanarak 
yürütmek üzere 7.8.1969 tarihinde "Orman Bakanhğı" kurulmuş ve 1595 Sayılı 
"Orman Bakanhğı Kuruluş ve Görevleri Hak kındaki Kanun" hazırlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Orman Bakanlığına bağlı olarak 3.9.1969 tarihinde "Ağaçlands-ma ve 
Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü", 5.1.1970 tarihinde "Orman ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğü", 21.1.1976 tarihinde "Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü", 
17.2.1976 tarihinde "MilH Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü" kurulmuştur. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürltiğü'nün taşra kuruluşu, 
Orman Başmüdürlüklerine bağlı Ağaçlandırma Grup Müdürlükleri, Toprak Muhafaza 
ve Mer'a Islahı Tatbikat Grup Müdürlükleri, Fidanlık Müdürlükleri ve şeflikleri 
halinde iken, sonradan bu Genel Müdürlüğe bağlı Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Bölge Müdürlükleri oluşturulmuş ve bunların sayısı 1978 yılında 19 a 
ulaşmıştır. 

Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü'nün Taşra Kuruluşu Milli Parklar 
ve Avcılık Bölge Müdürlükleri şeklinde oluşturulmuştur. Bunların sayısı 1978 
yılında 5 adede ulaşmıştır. 

Gerek Ormancılık Sektörü gerekse Orman ürünleri Endüstrisi Sektörünü 
yürüten Orman Bakanlığı, Kanunda açıklanan görevlerini 21.9.1980 tarihine kadar 
sürdürmüştür. 

Başbakanlık Makamının 21.9.1980 gün ve 1/1-10079 sayılı teklifi üzerine, 
Devlet Başkanhğı Makamının 21.9.1980 gün ve 4-741 sayılı onayına dayanılarak 3203 
sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu hükmüne göre kurulmuş olan 
"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanhğı" ile 1595 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun hükmüyle kurulmuş bulunan Orman Bakanlığı, "Tarım 
ve Orman Bakanhğı" olarak birleştirilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Orman Bakanlığına, ilgili mevzuat gereği tanınmış yetkiler ve verilmiş görevler, 
birleştirmenin bir sonucu olarak Tarım ve Orman Bakanlığına intikal etmiştir. 

13.12.1983 tarihli ve 183 Sayılı Tarım, Orman ve Köy iş ler i Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükümünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddeler 
Eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Köyişlsri Bakanlığı birleştirilerek Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı adım 
almıştır. 

7.8.1991 tarihine kadar ormancılık hizmetleri ile Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar, Avcılık Genel Müdürlüğü hizmetleri 
"Orman Genel Müdürlüğü" nce, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü hizmetleri ise 
"Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü" tarafından yürütülmüştür. 

Halihazvda, söz konusu hizmetler, 7.8.1991 ve 442 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 21.5.1992 tarih ve 
3800 Sayılı "Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun" ile 
kurulmuş bulunan Orman Bakanlığının Ana Hizmet Birimleri (AğaçlandT-ma ve 
Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Milli 
Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü) ile Bağlı Kuruluş (Orman Genel 
Müdürlüğü) ve taşra teşkilatı tarafından yürütülmektedir. 
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1.6. ORMAN VARLIĞIMIZ 

Türkiye'de ormanların kapladığı alanların işletme süreleri ve göreceği 
fonksiyonları itibariyle miktarlarım, bu alanların üzerinde yer alan ağaç servetinin 
ağaç türleri, çap sınıfları veya yaş sınıfları, kalite sınıfları ve artımları itibariyle 
miktarlarım ve yıllık ata miktarlarını (yılhk verimlerini) belirlemek için, 1963-1972 
yılları arasındaki 10 yıllık dönemde yapılan amenajman planlan esas alınmıştır. 
İşletme ve Bölge Müdürlükleri itibariyle amenajman planlarının verileri toplanmak 
suretiyle "Ulusal Orman Envanteri” yapılmıştır. Bu bölümün hazırlanmasında sfiz 
konusu envanterden yararlanılmıştır. 

Orman amenajman planlan revizyon çalışmalarının devam etmesi sebebiyle, 
bu yerilerin değişebileceğinin dikkate alınmasında yarar vardır. 

1.8.1. Ormanların İşletme Türteri İtibariyle Kapladığı Alanları 

Bu amaçla Tablo 1 düzenlenmiştir. Bu tabloda orman alanı olarak verilen 
miktarlar, amenajman heyetleri tarafından düzenlenen haritalara dayanılarak 
hesaplanmıştır. 

Türkiye'nin tüm alanı 77.945.200 hektardır. Türkiye ormanlarının alanı ise 
20.199.296 Ha. olup, ülke alanının *25.91 ini oluşturmaktadır. Türkiye ormanlarının 
$>43.85 i verimli geriye kalan $556.25 i ise bozuk ve verimsizdir. Bununla ilgili 
bilgiler Tablo: 1 de verilmiştir. 

Verimli koru ve verimli baltalık ormanları; 3.856.457 hektar ile Türkiye 
ormsnlsırının $543.85 ini teşkil etmekte, bu alanlar içerisinde verimli koru 
ormanları ise; 6.176.899 hektarla Türkiye ormanlarının *30.58 ini 
oluşturmaktadır. Bugün, Türkiye ormanları için saptanan tün ata miktarları 
Türkiye orman alanının 1/3 ü kadar olan verimli ormanlardan sağlanmaktadır. 

Su gerçek, bize Türkiye ormancılığında ormanların veriminin orfcıntoıasının, 
ancak ve ancak çok büyük alanlar kaplıyan bu verimsiz orman alanlarında yapılacak 
ağaçlandırma ve bakım önlemleri ilemiiıkün olabileceğini göstermekte, Ormancılık 
Sektörü çalışmalarının bu alanlarda yoğunlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

1.6.2. Ağaç Türleri itibariyle Ormanlarımız: 

Türkiye ormanları, ağaç türleri itibariyle çok zengin bir nitelik 
göstermektedir. İğne yapraklı türlerinden en fazla alanı Kızılçam kaplamakta, 
bundan sonrat sıra ile Karaçam, Sarıçam, Oöknar, Ladin, Ardıç, Sedir, Fıstıkçamı 
gelmektedir. İğne yapraklı ağaç türlerinin kendi aralarında meydana getirdiği 
karışık mescereler bulunmaktadır. 

Yapraklı ağaç türlerinden oluşan koru ormanlarında en fazla alanı Kayın 
kaplamakta, bundan sonra sıra ile Meşe, Kızılağaç, Kestane, Gürgen, Dişbudak, 
Okaliptüs ve Sığla gelmektedir.Yapraklı ağaç türlerinin kendi aralarında meydana 
gatinüği karışık ormanlar ile iğna yapraklı ormanların oluşturduğu karışık 
mescereler de vardır. 

ı.s.s. Fonksiyonları İtibariyle Ormanlarımız: 

1956 da yürürlüğe giren 6831 Sayılı Orman Kanunu’na göre ormanlar, 
yararlanma ve göreceli fonksiyonlara göre aşağıdaki üç kategoriye ayrılmıştır. 

üretim Ormanları (İstihsal Ormanları): Türkiye alanının *97.2 sini oluşturan 
bu ormanların ana fonksiyonu orman ürünleri talebini karşılamaktr. 

Koruma Ormanları (Muhafaza Ormanları): Bu ormanlarda erozyon önleme, 



iklimi iyileştirme, toplum sağ lığı ve doğayı koruma ve ulusal savunma fonksiyonları 
ön plana alınmaktadır. Orman ürünleri üretimi ise, ikinci derecededir. Koruna 
ormanları, türkiye orman alanının SS1.5 i kadardır. 

Milti Parklar: Bu ormanlarda doğayı koruma, rekreasyon, estetik ve bilimsel 
araştırma ana fonksiyon; orman ürünleri üretimi ise yan fonksiyon olmaktadır. 
Milli Park ormanları, Türk ulusunun bu yöndeki ihtiyaç ve taleplerini karşılamak 
için planlanmakta ve yönetilmektedir. 

Bu alanlar bugün için Türkiye orman alanının *1.3 ü kadardır. 
Fonksiyonlarına göre üçe ayrılan ülke ormanlarının talep ve ihtiyaçlardaki 
gelişmelere göre planlanarak işletilmesi, gerek ormancılık gerekse ülke kalkınması 
yönünden önemlidir. 

1.6.4. Ağaç Serveti İtibariyle Ormanlarımız: 

Verimli ve verimsiz koru ormanlarının kapladığı alanlar ile taşıdıkları ağaç 
serveti miktarları arasında bir karşılaştırma yapılması yeterli olacaktır. 813 milyon 
m3 koru, 613.2 milyon ster baltalık ağaç serveti bulunan Türkiye ormanlarının 6.2 
milyon ha.'ı verimli koru ormanı niteliğindedir. Verimli koru ormanlarındaki dikili 
kabuklu gövde hacmi 758.7 milyon m3 ve hektardaki ortalama servet ise 122 
m3'tür. Buna karşılık verimsiz koru ormanları 4.8 milyon hektar alanı kaplamakta, 
54.3 milyon m3 dikili gövde hacmi taşımakta olup hektardaki ortalama servet 11 
m3 tür (Tablo:2). Bu karşılaştırma, Türkiye ormanlarındaki aktüel ağaç servetinin 
çok düşük olduğunu açıkça belirtmekte ve aktüel ağaç servetinin optimal 
düzeylere yükseltilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

1.6.5. Ormanlarımızda Cari Artım: 

Koru ormanlarının tüm cari artım miktarı 22.1 milyon m3, baltalıkların ise 
7.9 milyon sterdir (Tablo:3). 

Verimli ve verimsiz koru ormanlarının yıllık cari artım miktarları arasında 
bir karşılaştırma yapılması, Türkiye ormanlarının verim gücünü ortaya koyması 
bakımından faydalı bulunmuştur. Verimli koru ormanları 6.2 milyon hektar olup, 
üzerindeki ağaç serveti, 20.8 milyon m3 (dikili gövde hacmi) yıllık cari artım 
meydana getirmektedir. Hektardaki cari artım miktarı ortalama 3.4 m3 tür. Buna 
karşılık verimsiz koru ormanları 4.8 milyon hektar olup, üzerindeki ağaç serveti 
1.3 milyon m3 (dikili gövde hacmi) yıllık cari artım meydana getirmektedir. 
Hektardaki yıllık cari artım miktarı sadece 0.3 m3 tür. Bu karşılaştırma, 
Türkiye'de verimsiz ormanların üretim ve verim gücünün çok düşük düzeylerde 
olduğunu ortaya koymaktadır. Verimsiz orman alanlarında, ağaçlandırma, 
gençleştirme ve bakım önlemleri ile aktüel ağaç servetinin optimal miktarlara 
ulaştırılması ve böylece artım ve verim gücünün yükseltilmesi gerekmektedir. 

1.6.6. Ormanlarımızın Yıllık Verimi: 

Koru ormanlarındaki yıllık verim (eta) miktarı 16.8 milyon m3 (dikili gövde 
hacmi) ve baltalık ormanlarında ise 7.9 milyon sterdir (Tabkx4). 1963-1972 yılları 
arasında düzenlenen amenajman planlarına dayanılarak yapılan envanter 
sonuçlarına göre verilen bu eta miktarları, Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi 
için son değerlendirmeler de dikkate alınarak belirlenecek tahmini miktarlar olarak 
ilgili komisyon raporunda yer almaktadır. 

1.7. ORMANLARIMIZIN MÜLKİYET DURUMU: 

ülkemiz ormanları, Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kadar 
büyük bir ağırlık la Devlet mülkiyetindedir. Bu günkü durumda da, orman kadastro 
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çalışmaları tamamlanarak mülkiyet durumu henüz kesinleşmemiş olmakla beraber 
Türkiye'nin 20.199.296 Ha. sahayı kaplayan ormanlarının hemen hemen tamamı (35 
99) Devlet mülkiyetindedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Devlet ormanlarının işletilmesi, taahüt yada 
imtiyaz yoluyla yerli ve yabancı özel kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Bu uygulama 
ormanların büyük ölçüde tahribedilmesine sebebolmuştur. Bu nedenle, 3116 Sayılı 
Orman Kanunu ile Devlet Ormanlarının Devlet tarafından, Devletten başkasına ait 
ormanların da Devletin denetim ve gözetimi altında işletilmesi hükmü getirilmiştir. 
Bu ilke ve anlayış 1961 ve 1982 Anayasa'larına da yansıtılmıştır. 

ülkemizdeki orman mülkiyeti durumu diğer ülkelerle karşılaştırıldığında: 
Ormanların Türkiye'de (3599), Eski SSCB'de (3694.7), Kanada'da (3594), Yeni 
Zelanda'da (3579), İrlanda'da (3577,3), Yunanistan’da (3573,5) Devlete aitken, ABD’de 
(3671,7), EFTA'da (%70,5), AT'da (3561,1) ve Japonya'da (3556,5) özel sektöre ait 
bulunmaktadır. 

1.8. SEKTÖRÜN ORGANİZASYONU: 

Anayasa, yasalar ve kalkınma planları ile ormancılık sektörüne ülke 
ormanlarım korumak, genişletmek, geliştirmek ve gerek ürün, gerekse hizmet 
üretimi amacıyla işletmek görevleri verilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
yapılan kalkınma planlarında yer alan ilke, politika, hedef ve tedbirler 
çerçevesinde ormancılık sektörü, yukarıda belirtilen görevleri belli bir 
organizasyon yapısı içerisinde yerine getirmektedir. 

ülkemizin 3525.6 sim kaplayan 20.2 milyon hektarlık ormanlık alanın tamamına 
yakın bir bölümündeki ormanların idaresi ve bu alanlardaki her türlü ormancılık 
çalışması, Orman Bakanlığı ve Bakanlığın ana hizmet birimleri; Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM), Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 
(OR-KÖY), Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü (MPG) ile, bağlı 
kuruluş Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ve bunların taşra teşkilatı 
marifetleriyle gerçekleştin’ lmektedir. 

21.5.1992 tarih ve 3800 Sayılı "Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun" ile, Bakanlığa verilmiş olan görevler; 

Merkezde, Bakanlığın merkez teşkilatı "Sema 1"; 3 Ana Hizmet Birimi Genel 
Müdürlük (AGM, OR-KÖY, MPG), Danışma ve Denetim Birimleri (Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Araşl. ma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Hukuk 
Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği), Yardımcı 
Birimler (Personel Diaresi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Yayın 
Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, özel Kalem Müdürlüğü) tarafından, 

Taşrada ise; Bakanlık Bölge Müdürlükleri, Araştırma Müdürlükleri, Orman 
Toprak Laboratuvarı Müdürlükleri, tarafından yürütülmektedir (Şema 2). 

31.10.1985 tarih ve 3234 Sayılı "Orman Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun” ile bağlı kuruluş Orman Genel Müdürlüğüne verilmiş 
görevler; Merkezde, Orman Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı "Şema 3"; Ana 
Hizmet Birimleri (Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Kadastro 
ye Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 
İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Silvikültür Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı), Danışma ve Denetim Birimleri (Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği), 
Yardımcı Hûmet Birimleri (Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Savunma Uzmanlığı) tarafından, 
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Taşrada ise, "Şema 4"; Orman Bölge Müdürlükleri, Orman Tamirhane 
Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ve İşletme Şefliklerince 
gerçek leştir ilmektedir. 

1.9. POLİTİKALAR 

1- Çeşitlilik gösteren ormancılık faaliyetlerinin bir sistem bütünlüğü 
içerisinde yürütülebilmesi için, Orman Bakanlığı merkez-taşra birimlerıarasında 
uyum sağlayacak, taşra birimlerinde ise hizmet bütünlüğü gerçekleştirecek etkin 
ve verimli bir kurumsal yapıya kavuşturulmalıdır. 

2- Ormanancılık faaliyetlerinin rasyonel bir şekilde yürütülebilmesi için, 
ormancılık çalışmalarında her türlü iş ve işlemin standart tanımlarının ve zaman 
etüdlerinin yapılması, teşkilatın kaynak ve personel açısından uygun bir şekilde 
donatılması gereklidir. Ayrıca birimlerin faaliyet alanı büyüklükleri ile yerleri ve 
sayılarının ülke gerçekleri de dikkate alınarak dünya standartlarına uyumu 
sağlanmalıdır. 

3- Teşkilatlanma çalışmalarında dünya ile bütünleşmenin getireceği 
değişimlere paralel olarak, toplumumuzun ve insanlığın ormanlardan beklentilerinin 
gözetilmesi temel ilke alınmalıdır. 

4- Ormancılık faaliyetlerinin bilim ve tekniğin gereklerine uygun biçimde 
yapılabilmesini sağlamak amacıyla; başta teknik personel olmak üzere, her 
kademede göreve atanacaklarla Unvanları yükseltileceklerin nitelikleri, belli görev 
ve yerlerde asgari çalışma süreleri ile bu personelin atanma, adaylık, yüksel me 
yer değiştirmelerinde uy gulanacak esas ve usulleri belirleyen hukuki düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

5- Özellikle, ormancılık hizmetlerinin çeşitlilikleri dikkate alınarak, kaliteli 
eleman istihdamım ve çalışanların verimlerini arttırmayı sağlamak amacıyla 
personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin çağdaş tedbirler alınmalıdır. 

6- Orman mühendisliği görev ve yetki yasasının bir an önce çıkarılarak, 
yürürlüğe konulmasının gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır. 
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TABLOLAR 
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TABLO 1: ORMAN İŞLETME TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ 
İTİBARİYLE ORMANLARIN KAPLADIĞI ALANLAR 

KORU ORMANLARI Baltalık 
Ormanları 
Ha. 

Orman 1ık 
Alan 
Ha. Nitel iği İğne 

Yaprak 11 
Ha. 

Yaprak 11 
Ha. 

Karışık 
Ha. 

Koru 
Toplamı 
Ha. 

Verimi i 
Verimsiz 

4.564.035 
3.951.137 

1.007.169 

497.352 
605.695 
309.219 

6.176.899 
4.757.708 

2.679.558 
6.585.131 

8.856.457 
11.342.839 

TOPLAM 8.515.172 1.504.521 914.914 10.934.607 9.264.689 20.199.296 

Kaynak: 1980 Türkiye Orman Envanteri, Orman Bakanlığı orman aenel 
Müdürlüğü Sıra No:13, Seri No:630, Sayfa 127 

TABLO 2: ORMANLARIN TAŞIDIĞI AĞAÇ SERVETİ MİKTARLARI 
(1963-1972 ENVANTER SONUÇLARINA GÖRE) 

K O R U (m3) 

Nitel iği i ğne 
Yaprak 1 ı 

Yaprak 1ı Top 1am Baltal ık 
(Ster) 

Ver imi i 548,698,880 210,033,317 758,732,197 117,734,424 

Ver ims i z 44,407,988 9,941,859 54,349,847 45,505,717 

TOPLAM 593,106,868 219,975,176 813,082,044 163,240,141 

Kaynak: 1980 Türkiye Orman Envanteri, Orman Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğü Sıra No:13, Seri No:630, Sayfa 127 
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TABLO 3: ORMANLARDAKİ AĞAÇ SERVETİNİN MEYDANA GETİRDİ öl 
CARİ ARTIM MİKTARLARI 

Niteliği 1 ğne 
Yaprak 1ı 

Yaprak 1ı Top 1am Ba1 ta 1 ı k 
(Ster) 

Ver imli 15,593,042 5,198,630 20,791,672 6,417,596 

Ver ims i z 1,092,668 251,076 1,343,744 1,486,123 

TOPLAM 16,685,710 5,499,706 22,135,416 7,903,719 

I TABLO 4: ORMANLARIN ETA (YILLIK VERİM) MİKTARLARI 

Nitel iği 1 ğne 
Yaprak 1ı 

Yaprak 1ı Top 1am Ba1 ta 1ık 
(Ster) 

Seçme Etası 749,847 143,966 893,783 -

Son Hası1 at. Etası 5,121,879 1,958,874 7,080,753 -

Ara Hası1 at Etası 5,727,861 2,220,187 8,948,048 -

Temizleme Etası 515,821 341,473 897,294 -

TOPLAM 12,115,378 4 , 704,500 16,819,878 7,946,743 

Kaynak: 1980 Türkiye Orman Envanteri 
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Şema:1 

Müsteşar 
Müsteşar 

Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 

ORMAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 

Ana Hizmet Birimleri  
1. Ağaçlandırma ve Erozyon 

Kontrolü Genel Müdürlüğü 

2. Orman ve Köy İlişkileri 
Genel Müdürlüğü 

3. Milli Parklar ve Av-Yaban 
Hayatı Genel Müdürlüğü 

Danışma ve Denetim Birimleri 
1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 

2. Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Bşk. 

3. Hukuk Müşavirliği 

4 Bakanlık Müşavirleri 

5. Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

 Yardımcı Birimler 
1. Personel Dairesi Başkanlığı 

2. İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığı 

3. Yayın Dairesi Başkanlığı 

4. Savunma Sekreterliği 

5. Özel Kalem Müdürlüğü 
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Şema:2 

Planlama ve Koordinasyon 
Şube Müdürlüğü |9) 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kont 
Şube Müdürlüğü (9) 

Orman ve Köy İlişkileri 
Şube Müdürlüğü (9) 

I 
Milli Park, ve Av-Vaban Hayatı 

Şube Müdürlüğü (9) 

İdari ve Mali İşler 
Şube Müdürlüğü (9) 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (9) x “] 

ORMAN BAKANLIĞI 

TAŞRA TEŞKİLATI 

BAKANLIK 
    

ETUD-PROJE 

BAŞMÜHENDİSLİĞİ (18) 

AĞAÇL ve EROZ. KONT 
BAŞMÜHENDİSLİĞİ (49) 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kont. 
Mühendisliği (192) 

ORMAN ve KÖY İLİŞKİLERİ 
BAŞMÜHENDİSLİĞİ (47) 

r 
Orman ve Köy İlişkileri 

Mühendisliği (157) 

MP ve AV-YABAN HAYATI 

BAŞMÜHENDİSLİĞİ (29) 

Milli Park ve Av-Yaban Hayatı 
Mühendisliği (127) 

MİLLİ PARK 
MÜDÜRLÜĞÜ (6) 

MiHi Park 

Mühendisliği (14) 

FİDANLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ (46) 

Fidanlık 
Mühendisliği (50) 
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ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ (11) m :ÖRMAN TOPRAK LAB. MÜDÜRL (8) 

X: Doğu Karaderız (Trabzon)-Ba'ı Karadeniz (Bolu)-Mamara (İstanbul) 
Ege (lzmır)-Batı Akdeniz (Antaiya)-Doğu Akdeniz (Adana) 
İç Anadolu (Ankara>-Doğu Anadolu I ErzurumKSuneydoğu Anadolu (Şardurta) 

XX: Orman Ağaçları ve Tohumlan Islahı (Ankara) 
Doğu Karadeniz Ormancılık (Trabzon)-Batı Karadenıı Ormandık (Botu)-Marmara Ormandfc(lstanoul) 
Ege Ormandık (lzrrıir)-Batı Akdeniz Ormandık (Antdya)-Doğu Akdemz Ormandık (Tarsus-Mersın) 
İç Anadolu Ormandık (Ankara)-Doğu Anadolu Ormancılık (Erzurum(-Güneydoğu Anadolu Ormanalık(Elazığ) 
Kavak ve Hızlı Gelişen Tur Orman Ağaçlan (İzmit) 

XXX: Eskişehir Antalya Erzurum. Elazığ. Kocaeli T'abzon ve Zonguldak 



T.C. 
ORMAN BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MUOURLUĞU 

[genel mudur I 

[genel MUOURYrd{d) 

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ 

[Araştırma ve Planlama Koordmeeyon Dairen Başkanlığı  

Araştırma Planlama 
|ş 'heMudurtuğu IButça ve Yatırım Şube Mudurtuğu 

Dış Kaynekjı Ptoteler 
Şube Müdürlüğü | 

|Bilgi İşlem 
I Şube Mudıeluğy 

Kcordınaryon Üeğ#r1e"d» ne 
Işube Mudurtuğu  

| Teftiş Kurulu Ba#kani^T~~ ~ 1 , İHıkuk Muşamrlığı | 

ANA HİZMET BİRİMLERİ 

Genel Müdür  Daire Başkanlığı (10) 
Genel Mudur Yrd (e) Şube Müdürlüğü (46;  
Teftiş Kumlu Başkanlığı (1) Katma Bütçe Dairen (1) 
Hukuk Müşaviri (1) Market Saymanlık Müdürlüğü (I) 
Savunma Utmanı (1) 
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Şema:4 

TC. 
ORMAN BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MUDURLUGU 
TAŞRA TEŞKİLATI 

|Bakım Şefliği 

jlCadastro ve Mülkiyet Şefliği 

Orman Bölge Müdürlüğü (28) 
Orman İflefrrıe Müdürlüğü (242) 
Orman Tamirhane Müdürlüğü (17) 
Orman İşlekne Şefliği (1229) 
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BÖLÜM - 2 

SEKTÖRÜN ÜLKE KALKINMASINDAKİ YERİ 

ORMANCILIK POLİTİKALARI VE İLKELERİ 
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BÖLÜM-2 
SEKTÖRÜN ÜLKE KALKINMASINDAKİ YERİ 
ORMANCILIK POLİTİKALARI VE İLKELERİ 

2.1. ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 
Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı genelgesi uyarınca Devlet 

Planlama Teşkilatı'nca "Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı özel İhtisas Komisyonları" 
kurulmuştur. Bunlardan biri de "ORMANCILIK" Özel ihtisas Komisyonudur. Bu 
komisyon, 19 çalışma gurubu oluşturmuştur. "Sektörün ülke Kalkınmasındaki Yeri, 
Ormancılık Politika ve İlkeleri" ni incelemek üzere oluşturulan çalışma gurubumuz; 
çalışmalarını "özel İhtisas Komisyonları Kuruluş ve Çalışmaları Hakkındaki Tüzük" 
e uygun olarak yürütmüştür. 

Çalışmanın amacı; ormancılık sektörünün bugünkü durumunu ve sorunlarını 
saptayarak, Vll'nci BYKP döneminde sektörün politika ve ilkelerini belirlemektir. 
Bu çalışma yapılırken, Başbakanlık Genelgesi’nde yer alan ilke ve politikalar temel 
alınmıştır. 

Çalışmanın konusu, en üst düzeyde ve genel ormancılık politika ve ilkelerini 
kapsamakta, tüm ormancılık etkinliklerini içermektedir. Bu nedenle de diğer 
çalışma guruplarının tümünün konuları, çalışma gurubumuzun çalışma alanına 
girmektedir.Doğru yöntem, diğer çalışma guruplarının çalışmalarının 
tamamlanmasından sonra, o çalışmaların da sonuçlarından yararlanarak raporun 
yazılmasıdır. Bu sağlanamadığı için, konuların ayrıntısına girilmekten özenle 
kaçınılmış ve daha genel yaklaşımlar getirilmeye çalışılmıştır. Gurubumuzda yer 
alan üyeler, farklı kentlerde ve çok farklı kuruluşlarda görev yaptıklarından, 
ortak çalışma koşulları güçlükle sağlanabilmiştir. 

2.2. ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜNÜ ÜLKE KALKINMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 
ülkemiz yüzölçümünün %26 sı (20.2 milyon hektar) yasalarımıza göre 

ormanlık alan sayılmaktadır. Bu alanda yer alan ormanlar, ormanların içerisindeki 
hayvanlar, doğal kaynaklar ile orman sınırları içinde ya da yakınında yaşayan 
insanlar, ormancılığımızın doğrudan uğraş alanını oluşturmaktadırlar. 
Ormanlarımızdan üretilen ürünler, bunların sanayi ve ticarette kullanımı, 
insanlarımızın orman ve çevresiyle olan ilişkileri de ormancılık sektörünün kapsamı 
içerisine girmektedir. 

Bir sektörün ülke kalkınmasındaki yerinin ve öneminin belirlenebilmesi için, 
o sektörün ülke ekonomisine olan katkısının saptanması gerekir. Ormancılık 
sektörünün ülke ekonomisine olan katkılarım ölçebilen katkılar ve para ile 
ölçülemeyen katkılar olarak ikiye ayırmak gerekir. Bunlar; 

a) Odun kökenli birincil orman ürünlerinin üretimi, odun kökenli olmayan 
ikincil orman ürünlerinin üretimi, ışlendirmeye katkısı, gayri safi milli gelire 
katkısı, bölgeler arası gelişme farklılıklarım azaltıcı etkisi, özellikle ileri 
bağlantılarının yüksek olması nedeniyle diğer sektörleri etkileme gücü, ödemeler 
dengesini, olumlu yönde etkilemesi vb. ölçülebilen katkıları ile, 

b) İklim, toprak, su gibi doğal kaynakların korunması ve dengede tutulması, 
rüzgar ve kumul hareketlerine karşı koyarak su akışının düzenlenmesi, yer altı 
ve yer üstü su kaynaklarının sürekliliğini sağlayarak çoraklaşmanın önlenmesi, 
dolayısıyla tarıma uygun alanların erozyona uğramasını önlemesi, barajların 
ekonomik ömrünü uzatması, doğal yıkımların önlenmesine yardımcı olması, halkın 
rekreasyon gereksinimini karşılayarak iş verimliliğini arttırması, insan sağlığım 
olumlu yönde etkilemesi ve ülke turizmine katkıları vb. ormanların para ile 
ölçülemeyen katkılarıdır. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, ormancılık sektörünün sadece 
sağladığı maddi yararlar gözönüne alınarak değerlendirilmesi doğru değildir. Para 
ile ölçülemeyen katkılarının büyüklüğü gözönüne alınarak, ormancılık sektörünün 
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ulaştırma ve sağlık sektörü gibi alt yapı sektörü olarak değerlendirilmesi gerekir. 

2.2.1. SEKTÖRÜN EKONOMİDEKİ YERİ 

Bu bölümde sektörün parasal değerlerle ölçülebilen milli gelire katkısı, dış 
ödemeler dengesine katkısı ile diğer sektörlerle olan bağlantıları incelenecektir. 

2.2.1.1. Ormancılık Sektörünün Gayri Safı Milli Gelir İçindeki Payı 

Ormancılık sektörünün gayri safi milli gelire olan katkısı hesaplanırken, 
Orman Genel Müdürlüğü'nün bilanço hesaplarına yansıyan birincil ve ikincil orman 
ürünlerinin parasal değerleri temel alınmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 
kayıtlarına göre, ormancılık sektörünün son beş yıllık katma değer, gelişme hızı 
ve gayri safi milli gelir içindeki sektör payları şöyledir: 

Ormancılık Sektörünün Son Beş Yıllık Katma Değer, Gelişme Hızı ve Sektör 
Payları 

Yıl 1ar KATMA DEÛER (Milyon TL) OELİŞME HIZI (S) QSMH İÇİNDEKİ SEKTÖR PAYI (,%) 

Sabi t 
( 1987 Fiatlarıyla) 

Cari Sabi t Cari Sabit 
(1987 Fiatlarıyla) 

Cari 

1988 757,531,7 1,300,031,4 -0,7 70,4 1.0 1.0 

1989 749,311,4 1 ,890,657,0 -1.1 45,4 1.0 0.8 

1990 098,779,5 2,619,911,0 -6,7 38,6 0,8 0,7 

1991 655,106,5 3,356,826,1 -6,2 28,1 0,8 0,5 

1992 824,171,4 9,055,017,5 -25,8 169,7 0,9 0,8 

Yukarıda görüldüğü gibi, ormancılık sektörünün milli gelir içindeki payı 
binde 8 dir. Ancak, Orman Genel Müdürlüğü blançolarına yansımayan, özel sektör 
odun üretimi ve Orman Genel Müdürlüğünün sübvansiyonları da hesaba 
katıldığında, bu rakam %2 ye ulaşmaktadır. 

Yine Orman Genel Müdürlüğü bilançolarına yansımayan ve bu nedenle de 
üretim değerleri saptanamayan ot, yaprak, mantar, çam fıstığı, kekik, meyan kökü, 
adaçayı, mazı, sumak, palamut, kardelen çiçeği vb. ikincil orman ürünlerinin katma 
değerleri ile ormancılık sektörünün sosyal ve toplumsal katkıları da eklenirse, 
sektörün gerçek katkıları bulunmuş olur. 

2.2.1.2. Ormancılık Sektörünün dış ödemeler Dengesine Katkısı 

Son yıllara kadar ülkemizin orman ürünleri gereksinmesi öz 
kaynaklarımızdan karşılanmakta idi. Dışalım ve dışsatım rakamları çok küçük 
boyutlardaydı. Bu dönemde ormancılık sektörünün dış ödemeler dengesine katkısı, 
"ithal ikamesi" boyutlarında kalıyordu. Ancak, son yıllarda bir yandan orman 
ürünlerine olan talep artarken, diğer yandan da orman ürünleri üretimindeki 
düşmeler sonucu, arz açığı giderek büyümeye ve dışalım artmaya başladı. 

Orman ürünlerinin (işlenmiş ürünler ve odun hamuru dahil) son dört yıllık 
dışalım ve dışsatım gelişimi cari fiyatlara göre ABD doları olarak; 

Yıllar Dışalım Dışsatım 
1989 184,363,092 47,709,894 
1990 257,695,191 50,463,162 
1991 265,003,741 38,719,408 
1992 319,242,785 51,751,483 
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1993 yılının ilk altı aylık dışalım miktarı, 1992 yılının toplam dışalım 
miktarının iki katı büyüklüğe ulaşmıştır. 

Orman ürünleri dış ticaretini etkileyen en önemli gelişme, sosyalist blokun 
dağılması oldu. Ekonomik sıkıntı içindeki eski doğu bloku ülkelerinden, ülkemize, 
iç piyasadakinden 3S30-40 oranında daha ucuza orman ürünleri ülkemize 
getirilmeye başlandı. Ormancılık sektörüne uygulanan yüksek fonlar nedeniyle, 
yerli üretimimiz orman ürünleri bunlarla rekabet edemez duruma geldi. Yerli 
orman ürünlerimiz depolarda çürürken, eski doğu bloku ülkelerinden gelen 
ürünler pazarı ele geçirdiler. Ormancılık sektörünü ve dış ödemeler 
dengesiniolumsuz olarak etkileyen bu duruma bir çözüm getirilmesi gerekmektedir. 
Dışarıdan gelen ürünlerin daha ucuz olduğu bir dönemde, ormanlarımızı zorlayan 
yıllık üretim miktarları düşürülmeli, bu arada da orman ürünlerinin üretim 
maliyetini düşürecek yönde önlemler alınmalıdır. Açık pazar ekonomisinin geçerli 
olduğu dünyamızda, her işletme gibi ormancılık işletmeleri de verimli ve karlı 
çalışmak zorundadır. 

2.2.1.3. Ormancılık Sektörünün Enerji üretimine Katkısı 

Odun, ne yazık ki ülkemizde hala bir yakacak maddesi, enerji kaynağı 
olarak kullanılmaktadır, ülkemiz enerji sektörü içinde, ormancılık sektörünce 
üretilen yakacak odun, birincil enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Vl'ncı 
BYKP' m döneminde ülkemizde, özellikle de büyük kentlerimizde, doğal gaz 
kullanımının yaygınlaşması odunun yakacak olarak kullanımım azaltmıştır. Ancak, 
özellikle küçük yerleşim birimlerinde odun, hala en çok kullanılan yakacak 
maddesidir. 1993 yılın da Orman Genel Müdür 1 üğü' nce 1 1.850.000 ster 
(3.823.300 ton) yakacak odun üretilmesi planlanmıştır. Ayrıca buna 
yakın bir miktarda da gizli tüketim olduğu kabul edilmektedir. 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; 1 ton kuru odunun ısı 
değeri 0.620 ton kok kömürü, 0.920 ton linyit kömürü, 0.450 ton f.uel-oil'in ısı 
değerine eşittir. Buna göre; 1993 yılında sadece Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi 
yakacak odun üretimi 3.517.450 ton linyit kömürünün, 2.370.500 ton kok 
kömürünün veya 1.720.500 ton fuel-oil in ısı değerine eşit olmaktadır. 

Odunun yakacak olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan bu rakamlar, 
aslında olumlu bir durumu yansıtmamaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde 
odunun yakacak olarak kullanımı en aza inmiştir. Ülkemizde de bu yola gidilmeli, 
odunun yakacaktan sanayiye kaydırılmasının koşulları sağlanmalıdır. Ormancılık 
sektörünün enerji üretimine katkısı, elektrik direkleri üretimi ve barajlara olumlu 
etkileri ile de ele alınmalıdır. 

2.2.1.4. Ormancılık Sektörünün Diğer Sektörlerle Bağlantıları 

Sektörlerin ekonomi içindeki etkinlikleri, ileri ve geri bağlantılarıyla da 
ölçülür. Herhangi bir sektörün ileriye doğru bağlantısı, sektörün üretimine 
yönelen ara malı talebinin, o sektörün üretimi içindeki payıdır, ileriye doğru 
bağlantı, ara malı talebinin toplam talebe oranı olarak da tanımlanabilir. Geriye 
doğru bağlantı ise, herhangi bir sektörün diğer sektörlerden girdi olarak aldığı 
miktarın, alan sektörün toplam üretimine oranıdır. Sektörlerin ileri-geri 
bağlantıları Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan input-output (girdi- 
çıktı) tablolarından yararlanılarak hesaplanmaktadır. En son 1985 yılında 
yayınlanan "Türkiye 1985 Input-Output Projesi Sonuç Tabloları" ndan 
yararlanılarak yapılan hesaplamalara göre, ormancılık sektörünün ileriye doğru 
bağlantı oram 0.756455, geriye doğru bağlantı oranı ise 0.137060 dır. Yine aynı 
tabloya göre toplam üretim içinde aldığı girdiler (toplam geri bağlantıları) 1274019, 
verdiği çıktılar ise (toplam ileri bağlantıları) 19504611 dir. 
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Ormancılık sektörünün diğer sektörlerle ileriye doğru bağlantıları yüksek, 
geriye doğru bağlantıları ise düşüktür. Ormancılık sektörü bu özelliği ile ara malı 
verdiği diğer sektörler için hazır arz meydana getirmekte, meydana getirdiği arz, 
diğer sektörler için en azından ekonanik ölçeğin üzerinde olduğundan yeni sanayi 
birimlerinin kurulmasında uyarıcı bir rol oynamaktadır. Böylelikle ormancılık 
aktivitelerinin gerçekleştir i ldiği böl gel erde orman ürün ler i ne daya 11 sektörlerin 
gelişmesini teşvik etmekte, dolayısıyla bu bölgelerin ekonomik gelişmesine 
yardımcı olmaktadır. 

Ormancılık sektörünün geriye doğru bağlantı oranının düşük olması ise, 
birim üretim sonucunda daha fazla katma değerin yaratılmasını sağlamaktadır. 
Devlet İstatistik Enstitüsü 1985 Endüstriler Arası İşlemler Tablosu'na göre sektör, 
faktör fiyatlarıyla bir birimlik üretimi sonucunda 0.7320 birim katma değer 
meydana getirmektedir ki bu oran ülke ekonomisini oluşturan diğer sektörlerin 
katma değer oranlarına göre oldukça yüksektir. 

2.2.2 SEKTÖRÜN TOPLUMSAL GELİŞMEYE KATKISI 

3u bölümde ormamcılık sektörünün parasal değerlerle direkt olarak 
ölçülemeyen ve bu yüzden de mi 1 1 i gelir hesabına yansımayan katkıları 
incelenecektir. Sektörün toplumsal gelişmeye katkılarım üç ana 
başlık altında toplayabiliriz; 

2.2.2.1. İşlendirme ve Bölgesel Gelişmeye Katkısı 

Ağaçlandırma, orman ürünlerinin üretimi, orman yollarının bakım ve 
onarımları vb. temel ormancılık aktiviteleri emek-yoğun çalışmalardır. Bu nedenle 
ormancılık sektörü, başka çok az sektörde görülebilecek bir büyüklükte işlendirme 
olanağı yaratmaktadır. 1993 yılında Orman Bakanlığı'nda 685.860 Adam/Gün, Orman 
Genel Müdürlüğü'nde 10.385.250 Adam/Gün, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüğü'nde 3.300.000 Adam/Gün, Orman ve Köy ilişkileri Genel 
Müdürlüğü'nde 18.000 Adam/Gün, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel 
Müdürlüğü'nde 240.000 Adam/Gün olmak üzere ormancılık sektöründe toplam 
14.629.110 Adam/Gün işlendirme olanağı sağlanarak, cari fiyatlarla 4 trilyon 100 
milyar TL. işçilik ödenmesi programlanmıştır. 

Ormanlık alanlarımız ve buna bağlı olarak ormancılık aktiviteleri, işsizliğin 
en yoğun ve kişi başına gelirin en düşük olduğu geri kalmış yörelerimizde yer 
almaktadır. Ayrıca ormancılık çalışmalarında genellikle niteliksiz işgücü 
kullanılmaktadır. Böylece ülkemizin en güç koşullarında, dağ ve orman köylerinde 
yaşayan insanlarımıza yerinde işlendirme olanağı yaratılarak, işsizlik nedeniyle 
kente göçler (göreceli de olsa) önlenmektedir. 

2.2.2.2. Kaynak aktarımı 

Ormancılık sektörünün gayri safi milli hasılaya en büyük katkılarında birisi 
de kaynak aktarımlarıdır. Parasal olarak net rakamlarla gösterilemeyen bu kaynak 
aktarımları şunlardır. 

- Gelirlerinin hemen tümünü orman ürünlerinin satışından sağlayan Orman 
Genel Müdürlüğü, döner sermaye geliri ile hem çalışmalarım yürütmekte, hem de 
tarife bedeli üzerinden katma bütçeye gelir aktarmaktadır. 1993 yılı bütçesinden 
tarife bedeli ile katma bütçeye 272 milyon TL. aktarılması programlanmıştır. 

- 6831 Sayılı Orman Yasası’mn 31., 32., 33. ve 34. maddeleri ile sınırları 
içinde verimli orman bulunan köylere cami, okul, köy yolu, köy konağı, sağlık 
ocağı inşaatı, köylülere ev, ahır, samanlık, ambar inşaatı ve tamiratı için üretim 
maliyetinin 1/3 ü fiyatına tomruk, tarife bedeli üzerinden de yakacak odun 
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verilmektedir. Sınırları içinde verimli devlet ormanı bulunmayan köylülere ve 
sınırları içinde devlet ormanı bulunan kasabaların yoksul halkına maliyet 
bedelinin 1/3 ü fiyatına tomruk ve yakacak odun verilmektedir. Yine bu köylerdeki 
köy kalkınma kooperatiflerine, ürettikleri yapacak oraıan ürünlerinin SS25 i, 
yakacak odunun ise S>80 i maliyet bedeli ile satılmaktadır. 

- 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim yasasının 71. maddesine göre ilkokulların 
inşaatı için maliyet bedelinden kerestelik tomruk verilmektedir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1993 yılı döner sermaye bütçesinde; 6831 sayılı 
Orman kanununun 31., 32. ve 33. maddelerine göre orman içi ve yakınındaki 
köylere 390.200 m3 tomruk, toplam piyasa fiyatından 220 milyar 400 milyon TL. 
daha ucuza, afetzedelere ise 29.700 m3 tomruk, piyasa fiyatından 394 milyon TL. 
daha ucuza satışı programlanmıştır. Aynı maddeler gereğince yapılan odun 
satışlarında da piyasa fiyatının 1 trilyon 390 milyar TL. altında para alınması 
programlanmıştır. 

- TEK, PTT, SEKA, TTK vr TKİ gibi kamu krum ve kuruluşlarına piyasa 
fiyatının çok altında orman ürünleri satılmaktadır. Yine 1993 yılında TKİ ve TTK'ya 
piyasa fiyatının altında yapılacak 230.450 m3 maden direğinden 32 milyar 263 
milyon TL. fon aktarılması programlanmıştır. 

- Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden belirli 
oranlarda Orman Köylerini Kalkındırma, Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayi 
Destekleme, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Mesleki Eğitim ve Çıraklık Fonlarına 
kaynak aktarılmaktadır. 1993 yılı döner sermaye bütçesinde bu fonların toplamı 
271 milyar 350 milyon TL. ye ulaşmaktadır. 

2.2.2.3. Alt Yapı 

ülkemizde kırsal alana hizmet getiren birimlerin başında Orman Genel 
Müdürlüğü gelmektedir. Yapılan orman yollarından pek çok köy yararlandığı gibi, 
özellikle orman içi ve kenarındaki dağ köylerinin yolları da yine Orman Genel 
Müdürlüğü'nce yapılmaktadır. 1993 yılında 1.800 km. orman yolu yapımı, 1.368 km. 
orman yolu bakım ve büyük onarımı programlanmıştır. Orman köylüleri 
ulaşımlarında bu yollardan yararlanmaktadırlar. 8u yolların yapımı kadar, güç kış 
koşullarında açık tutulması da önem kazanmaktadır. Bu görevi de, pek çok 
yöremizde Orman Genel Müdürlüğü yerine getirmektedir. Dağ köylerine su ve 
elektrik getirilmesinde de yerel ormancılık birimlerinin büyük katkıları olmaktadır. 

Bu çalışmalar, ormancılık sektörünün toplumsal gelişmeye katkılarının önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. 

2.2.3. SEKTÖRÜN SOSYAL KATKILARI 

Ormancılık sektörünün sosyal katkıları yıllarca gözardı edilmiştir. Ancak, 
dünya üzerindeki orman kaynaklarının hızla yokedilmesi sonucunda ortaya çıkan 
olumsuz sonuçlar, son yıllarda insanların ilgisini ormanların sosyal katkıları 
üzerinde yoğunlaştırmıştır. Günümüzde uluslararası toplantılarda sektörün en çok 
bu yönü tartışılmaktadır. Bunun etkisiyle ülkemizde de konu giderek önem 
kazanmaktadır. 

2.2.3.1. Doğal Yaşamı Koruma 

Ormanlar, bitki-hayvan-su-toprak ve insan yaşamı arasında doğal bir denge 
oluşturmaktadır. Ormanlarda ağaçların yamsıra, çeşitli bitki ve hayvan toplulukları 
doğal ve sosyal faktörlerle etkileşim içinde birarada yaşamaktadır. 
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ülkemiz, coğrafi konumu, iklim koşulları ve topografik yapısı ile çok çeşitli 
bitki ve hayvan türünün yaşamına uygun bir ortam oluşturmaktadır, ülkemizde 
100 ün üzerinde mamali hayvan, 400 ün üzerinde kuş, 70 in üzerinde sürüngen 
türü saptanmıştır. Yine araştır malara göre, Türkiye’de 3 bini endemik olmak üzere 
10 bin dolayında bitki türü tesbit edilmiştir. Bu bitki ve hayvan türleri daha çok 
orman ya da ormana yakın su kaynaklarında doğal yaşamı birlikte oluşturmaktadır. 

2.2.3.2. Su ve Toprak Rejimine Katkısı 

İnsanların temel yaşam öğelerinden birini oluşturan suyun kaynağı 
ormanlardır. Ormanlar yeraltı ve yerüstü su rejimini dengeleyen en önemli 
unsurdur. Ormanların ortadan kalkmasıyla, su rejiminin dengesi bozulur. Ormanlar, 
taşkınların, sellerin, toprak kaymalarının, çığ düşmelerinin önündeki doğal 
engellerdir. Genellikle ormansız alanlarda ortaya çıkan bu doğal afetler, büyük can 
ve mal kayıplarına neden olmaktadır. 

Ormansızlaşma ileparalel olarak erozyon da artmaktadır. Yapılan 
araştırmalara göre yeryüzünde her yıl ortalama 60 bin km2 alan çölleşmektedir. 
Yine ar aştır malara göre, yeryüzünde insanların etkinlikleri sonucu 9.1 milyon km2 
alan çölleşmiş bulunmaktadır, ülkemizde de ormansızlaşma hızla sürmektedir. 1950- 
1991 yılları arasında çeşitli nedenlerle 2.6 milyon ha. alan ormansızlaşmıştır. 
Erozyon miktarı da çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Toprak- Su Genel 
Müdürlüğü’nün araştırmalarına göre, ülkemizde yılda 380 milyon ton toprak, 
akarsu ve sellerle taşınmaktadır. Erozyon sonucunda tarım alanlarının yok 
olmasının yanında, taşınan topraklar, barajların kısa zamanda dolmasına ve 
verimden düşmesine de neden olmaktadır, örneğin Keban Barajı'na akarsularla her 
yyıl ortalama olarak 32 milyon ton toprak taşınması nedeniyle, 1974 yılından bu 
yana 567 milyon ton toprak birikmiştir. 

2.2.3.S. Rekreasyon 

Ormancılık sektörünün sosyal katkılarından biri de rekreasyon (dinlenme) 
katkısıdır. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hızlı kentleşme, çevre kirliliği 
giderek artmaktadır. Buna paralel olarak, ormanlar ve rekreasyon daha çok önem 
kazanmaktadır. 

İlk kez 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 Sayılı Orman Kanunu ile milli park 
çalışmaları gündeme gelmiş, 1933 yılında yürürlüğe giren Milli parklar Kanunu ile 
bugünkü yapısına kavuşmuştur. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, 
Tabiat Koruma Alanları, Av Koruma ve üretme Sahaları, Av Üretme istasyonları ve 
Muhafaza Ormanları şeklindeki çalışmalar, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel 
Müdürlüğü'nce sürdürülmektedir. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nce 
gerçekleştirilen piknik ve mesire yerleri, kamp yerleri, halkın rekreasyon 
gereksinmesini büyük ölçüde karşılamaktadırlar. Yine son yıllarda ormanlık 
alanlardaki dağ yürüyüşleri ile dağcılık ve yayla turizmi giderek önem 
kazanmaktadır. 

2.3. ORMANCILIK POLİTİKA VE İLKELERİ 

Vll'nci BYKP. döneminde uygulanacak temel ormancılık ekonomi ve 
politikalarının saptanmasından önce, varolan durumun irdelenmesi gerekir. Bunun 
sonucunda, sorunların çözümü için gereken yeni politika ve ilkeler ortaya 
çıkacaktır. 

2.3.1. Durum Saptar' sı 

Herşeyden önce r .iancılık, bu sektörün örgütlerince dahi dar kapsamlı bir 
etkinlik olarak ant- .aktadır. Buna bağlı olarak, ormana ilişkin kaynakların 
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kullanımı demek olan kimi etkinlikler, ormancılığın içinde kabul edilmemektedirler. 
Ormancılık asıl olarak biyolojik nitelikli bir etkinlik olarak anlaşılmakta, diğer 
sektörlerle, makroekonomik yapıyla, bölgeyle sosyoekonomik ilişkileri yeterli ölçüde 
dikkate alınmamaktadır. 

Bu yaklaşımın bir sonucu olarak da, makro düzeyde üretim amaçları 
saptanmamış, üretim planlaması yapılmamış ve bunların gerektirdiği örgütlenme 
kurulamamıştır. Ormanlık alanlardan alternatif yararlanma seçenekleri 
geliştirilememiştir. Kaynaklar etkin ve verimli olarak kullanılmamıştır. 

Ormancılık etkinliklerinin örgütlenmesinde işlevsel boyut gözönüne 
alınmamıştır. Örgüt şemas ı ndan mot i vasyona kadar, koordinasyondan denetime kadar 
bir dizi aksaklıklar yaşarmaktadır. Orman işletmelerine özgürlük ve esneklik 
tanımayan merkezi ve bir örnek kararlar, emil—komuta zinciri ile yayılmakta, 
çalışanların başarı düzeyleri ve verimliliği ile bunların motivasyonuna önem 
veri Tmemektedir. 

Bu içsel sorunlarının yanında, ormancılık sektörünün dışsal sorunları da 
vardır. Ormancılık örgütü ekonomik gücü ve kırsal alandaki büyük etkinliği 
nedeniyle özel girişimcilerin ve politikacıların yoğun baskıları altındadır. 
Ormancılık politikaları sık sık değiştirilmektedir. Ormancılık çalışmalarında 
başarının temeli sürekliliktir. Politika ve kadrolarda yapılan değişiklikler başarıyı 
engellemektedir. Ayrıca yapılan bu başarısız organizasyon ve örgüt değişiklikleri 
de, sektörü olumsuz olarak etkilemiştir. Ekonomik ve yönetsel koordinasyon 
kurulamamıştır. 

öteki sektörlerdeki yanlış uygulamalar da ormancılık sektörünü 
etkilemektedir. Turizm, madencilik, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki kimi 
uygulamalar, ormancılığı olumsuz etkilemektedir. 

2.3.2. DÜZENLEMELER 

Ülkemizin kalkınma amacı ve stratejisi; 

- Olabildiğince büyük bir kalkınma hızının gerçekleştirilmesi, 
- Bölgeler ve katmanlar arası gelir farklılıklarının azaltılması, 
- İşsizliğin azaltılması, 
- Döviz kazançlarının arttırılması, 
- Hammadde darboğazlarının önlenmesi, 
- Kaynakların etkin ve rasyonel kullanılması üzerine oturtulmuştur. 

Bu amaçlara ulaşılması yolunda sektörler, sektör amaçlarının sağlanmasında 
da işletmeler araç olarak kullanılmaktadır. 

Bu amaçlar doğrultusunda ormancılık sektöründeki etkinliklerin olabilecek 
tüm alternatifiyle sergilenmesi, öncelikli alternatiflerin ve projelerin seçilmesi 
gerekir. Ormancılık, bir doğal kaynak yönetimi olduğu ve ülkemizde henüz üretime 
sokulmamış geniş bir orman toprağı bulunduğu için, çok sayıda alternatif 
kullanımların konu olduğu bir sektördür. Örneğin belli bir aday ağaçlandırma 
alanının çok sayıda farklı ağaç türü, bunların farklı idare süreleri ve farklı 
üretim teknikleri çerçevesinde üretime katılma olanakları vardır. Bunların her 
birinin mal ve hizmet olarak, makroekonomik, bölgesel ve mikroekonomik amaçlara 
destek düzeyleri de farklıdır. Yalnız ağaçlandırma alanlarında değil, üzerinde 
normal sayılabilecek serveti olan alanlarda dahi, pek çok sayıda alternatif 
ormancılık uygulama olanakları vardır. Ancak, bu uygulamaların gerçekleşebilmesi 
için, öncelikle var olan ormancılık sorunlarının çözümü ve ormancılığa ekonomik 
bir yaklaşımla bakmak gerekir. 
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Ormancılık sektörünün temel sorunları, ormancılık tarihiyle birlikte 
süregelmektedir. Bu sorunlar, her beş yıllık kalkınma planında, çok az 
değişikliklerle sıralanırlar. Ne yazık ki, bugüne dek köktenci bir çözüm 
getirilememiştir. Bunun en başta gelen nedeni de, hemen her siyasal değişiklikte 
ormancılık örgütlenmelerinde ve ormancılık politikalarında görülen değişikliklerdir. 

Vll'nci Beş yıllık plan döneminde ormancılık sektöründe öngörülen 
düzenlemeler yasal, kurumsal ve teknik düzenlemeler olarak üç ana başlık altında 
toplanabilir. 

2.3.2.1. Yasal Düzenlemeler 

Ormancılık sektöründeki yapılacak yasal düzenlemelerin başında Anayasa 
değişikliği gelmektedir. Anayasamızın 169. ve 170. maddelerindeki "orman olarak 
muhafazasında yarar görülemeyen", "31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini 
'canı olarak yita-miş" ifadeleri, ormanlarımızın daraltılması yolunda kullanılmaya 
müsait bulunmaktadır. Bir Anayasa değişikliği söz konusu olduğunda bu hükümler 
yeniden gözden geçirilmelidir. Ayrıca orman köylerine yönelik 170. maddeye 
çağımız gereklerine uygun yeni bir yaklaşım getirilmelidir. 6831 sayılı Orman 
Kanununun 1. maddesindeki "Orman” tanımı, ormanların çok yönlü yararları 
gözönünde bulundurularak, bilimsel ölçütlere dayandırılmalıdır. 2. maddesi tümüyle 
yürürlükten kaldırılmalı, parçalanmış, bütünlüğü bozulmuş orman alanlarının 
toplulaştırılmasına olanak verecek yeni bir madde oluşturulmalıdır. Orman kadastro 
komisyonlarının bileşimim ve çalışmalarım düzenleyen 7.-12. maddeleri 
değiştirilerek, ele alınan yerin ormancılık rejimine alınmasına karar verilmesinde 
ormancılık biliminin gereklerine öncelik verilmesi, komisyon kararlarına Jevlet 
orman işletmelerince itiraz edilebilmesi sağlanmalıdır. Kanunun 17. maddesi, devlet 
ormanlarından ormancılık dışı amaçlarla yararlanılmasına izin verilmesini, ancak 
çok yönlü olarak belirlenmiş orman işletme amaçlarına uygun olması koşullarını 
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 57. maddesindeki, özel ve tüzel 
kişilerin devlet ormanları içinde “özel orman statüsünde" orman yetiştirmelerine 
olanak veren yaptırım, maddeden çıkarılmalıdır. 31., 32., 33. ve 34. maddeleri 
günün koşullarına uygun olarak, yeniden düzenlenmelidir. 

2924 sayılı Kanun yeni yaklaşımlarla ele alınmalıdır. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, bugünkü uygulamalarıyla, ormanlarımızın 
aleyhine olarak işlemektedir. Alanların, ancak orman işletme amaçlarına uygun 
olması durumunda turizm yatırımlarına olanak verecek şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. 

2873 Sayılı Mitli Parklar Kanunu ile Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel 
Müdürlüğüne milli park, tabiatı koruma alanı, tabiat parkı, tabiat anıtı, çadırlı 
kamplar v.b. yerlerin kurulması görevi verilmiştir. Fakat bu alanlardan 
yararlanmanın düzenlenmesinde, Turizm Bakanlığı, özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlığı v.b. kuruluşlara da yetki verilmiştir. Hizmetin aksamasına neden olan 
bu durum düzeltilmelidir. 

Yürürlükteki Döner Sermaye Yönetmeliği, orman işletmelerinin ekonomik, 
verimli ve karlı çalışmalarım sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

2.3.2.2. Kurumsal Düzenlemeler 

Orman Bakanlığı son olarak 1991 yılında yeniden kurulmuştur. Bu kuruluş 
sırasında hiç bir bilimsel çalışma yapılmadan daha önce var olan dört genel 
müdürlük, aynen benimsenmiştir. Yeni kurulan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, 
Orman ve Köy İlişkileri, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüklerinin 
kuruluş ve örgütlenmeleri bir an önce tamamlanmalıdır. 
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Ağaçlandırma çalışmaları, öncelikle toplumsal baskıların yoğun olduğu 
yörelerde başlatılmalı, bu yörelerde Orman Köy jlişkileri Genel Müdürlüğü ile 
entegre "Kı-sal Kalkmma-AğaçlandT-ma" projeleri uygulanmalıdır. 

Orman işletmeleri ekolojik koşullar, ormanlardan sağlanabilecek ürün ve 
hizmetlere yönelik talebin nitelik ve niceliği temel alınarak işlevsel olarak 
sınıflandırılmalıdır. işletme büyüklükleri ve personel örgütlenmesi bu 
sınıflandırmaya göre yeniden düzenlenmelidir. 

Ormancılık etkinliklerinde görev yerleri ve konular, çeşitli özellikleri 
yönünden sınıflan dır malı: teknik elemanların bu yer ve konularda görev yapma 
süreleri belirlenmeli, bu sürelerde görev yapmayanların görev yeri ve konusunu 
değiştirmelerine izin verilmemelidir. 

Ormancılık sektöründeki etkinlikler, daha çok kamu hizmeti niteliğindedir. 
Bu nedenle, genel bütçeden desteklenmesi gerekir. Oysa bugünkü uygulamada 
Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermayesi’ne boyutlarım aşan oranda görevler 
yüklenmiştir. Orman yetiştirme, orman koruma, orman yangınlarıyla mücadele v.b. 
temel ormancılık çalışmalarının giderleri, genel bütçeden karşılanmalıdır. 

2.3.2.3. Teknik Düzenlemeler 

ülkemizde halen bir arazi planlaması yapılmamıştır, ülke topraklarından nasıl 
yararlanacağı belirlenmeli, bilimsel temele dayalı tanımlamaları, açık ve net olarak 
yapılmalıdır. Buna bağlı olarak belirlenen orman alanlarının sınırları kesin ve 
değişmeyecek şekilde belirlenmelidir. 

Orman sayılan alanlardan yararlanma amaçları ülkesel ve yöresel düzeyde 
ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Orman yetiştirme ve işletmecilik etkinliklerinde, bu 
amaçlara yönelik plan ve programlar hazırlanmalıdır. Etkinlikler, kesinlikle yöre, 
amaç ve zamanlama yönünden ilişkilen dirilmiş projelere dayalı olarak 
yürütülmelidir. Orman ürünlerinin nerede, ne için, ne kadar ve nasıl üretileceği 
sorularına yanıt getirilmelidir. 

Çalışmaların gerçekleştirileceği alanlar, eldeki araç-gereç ve personelin 
nitelik ve niceliği, ormanın yapısal özellikleri, ormanda çalışabilme süresi, çalışma 
yeri koşullan ile yararlanılan tekniklere uygun büyüklükte olmalıd*-. 

Ormanlarımız hızla yok olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için en büyük 
ağırlık ve öncelik ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına verilmelidir. Bu 
görevin sadece Orman Bakanlığı'nca yerine getirilmesine olanak yoktur. İlgili diğer 
kuruluşların kuruluş kanunlarında konu ile ilgili hükümlerin yer alması için 
gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Diğer ilgili kuruluşlarla birlikte ortak projeler 
geliştirilmelidir, özel ve tüzel kişilerin her türlü orman yetiştirme çalışmalarına 
(orman ürünü elde etme, rekreasyon, toprak koruma, kent ormanlarının kurulması, 
yol boyu ağaçlandırmaları, rüzgar perdeleri oluşturma v.b.) teknik bilgi ve fidan 
sağlanması gibi yollarla destek sağlanmalıdır. Koşulların uygun olduğu yörelerde, 
yöre köylülerinin de katılımıyla tesis edilecek ve yararlanılması köy tüzel 
kişiliğine bırakılacak "köy korulukları" veya "köy baltalıkları" kurulmalıdır. 

Orman ürünleri üretim açığını kapatmak amacıyla, ormanların 
yetiştirilmesinde, hızlı gelişen yerli ve yabancı türlerden daha çok 
yararlanılmalıdır. 

Orman amenajman planları, işletmelerin yöresel düzeyde işlevleri gözönünde 
bulundurularak ve kesinlikle çok amaçlı planlama teknikleriyle hazırlanmalı, 
uygulamaları işletmelerde oluşturulacak amenajman ve silvikültür birimlerince 
denetlenmelidir. 
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Orta dereceli ormancılık meslek liseleri açılmalı, bu okullarda yöre ve 
ormancılık çalışmalarının herhangi birinde uzmanlaşabilecek içerikte öğrenim 
yapılmalıdır. 

Ormancılık etkinlikleri arasında yer alan milli parklar ve orman köylerinin 
kalkındırılmasına yönelik kimi çalışmalar, sadece ormancılık eğitimi ile yerine 
getirilemez. Bu alanlarda çalışan ormancı teknik elemanlar, gerekli eğitimlerden 
geçirilmelidirler. 
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BÖLÜM-3 

ORMAN-ORMANCILIK VE ÇEVRE 
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BÖLÜM-3 

ORMAN-ORMANCILIK VE ÇEVRE 

3.1. GİRİŞ (Amaç, Kapsam, Yöntem, Tamınlar) 

3.1.1. Amaç 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alacak Ormancılık Sektörüne ait 
bölümün içeriğini, Ormancılık özel ihtisas Komisyonu tarafından hazırlanan raporun 
yene! çerçevesi oluşturacaktır. Söz konusu bu raporun genel çerçevesini 
belirleyecek bilgiler ise, Ormancılık özel ihtisas Komisyonu tarafından oluşturulan 
"Çalışma Gruplan" mn hazırlayacakları raporlardan sağlanacaktır. 

Bu açıklamadan kolayca anlaşılacağı üzere, "Orman ve Çevre Çalışma Grubu” 
nun hazırlayacağı raporun amacı. Ormancılık özel İhtisas Komisyonu için gerekli 
olan "Orman- Ormancılık ve Çevre" konusundaki ilişkileri ve bilgileri, kalkınma 
planı ilkeleri doğrultusunda sunmaktır. 

3.1.2. Kapsam 

Raporda verilen bilgiler, giriş bölümü dışında beş ana bölümde toplanmıştır. 
Bunlar ana başlıklar halinde şu şekildedir: 

- Orman ve Çevre İlişkilerine Ait Genel Bilgiler 

- Orman ve Çevre İlişkileri Bakımından VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Döneminin irdelenmesi 

- Konuyla ilgili olarak Ormancılık Sektörünün Sorunları 

-VII. Beş Yıllık Kalkınma Döneminde Beklenen Gelişmeler ve Olası 
Sonuçların Tartışılması 

-VII. Beş Yıllık Plan Dönemi İçin Konuyla ilgili Öneriler. 

Genel Bilgiler bölümünde orman ve çevre ilişkilerini tanıtan, bu ilişkilerin 
önemini belirten literatüre dayalı bilgiler verilmiştir. Konuyla ilgili uygulamalar, 
dünyadan ve ülkemizden verilen bazı örneklerle açıklanmıştır. "Orman ve Çevre 
ilişkileri bakımından VI'ncı BYKP'.l Döneminin İrdelenmesi” bölümünde de konuyla 
ilgili VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında verilen bilgiler incelenmiş, bunlarla 5 yıl 
içinde cereyan eden süreçler karşılaştırılarak bazı pratik sonuçlara varılmaya 
çalışılmıştır. 

"Orman ve Çevre İlişkileri Bakımından Ormancılık Sektörünün Sorunları" 
bölümünde, konuya ilişkin ormancılık sektörünün sorunları üzerinde durulmuştur. 

"Vll'nci BYKP Döneminde Beklenen Gelişmeler ve Olası Sonuçların 
Tartışılması” bölümünde, Vll’nci plan dönemi için konuyla ilgili olarak 
ormancılık uygulamasının stratejisini belirleyebilme amacıyla, plan döneminde 
beklenen gelişmeler ve olası sonuçlar üzerinde durularak bunların tartışması 
yapılmış ve son bölümünde yapılacak önerilere ilişkin temel ilkeler belirlenmiştir. 

Son bölümde de orman ve çevre ilişkileri açısından Vll'nci plan dönemi için 
hedeflerin ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla iki ana konuda 
önerilerde bulunulmuştur. Bunlar; 

- Orman ve çevre ilişkilerine ait temel ilkeler 
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- Konuyla ilgili olarak ormancılık sektörü ve ülkenin sorunlarına ait çözüm 
yolları ve alternatif yaklaşımlar 

3.1.3. Yöntem 

Yukarıda açıklanan kapsamın dışına çıkmamak için, çok çeşitli disiplinleri 
içeren ormancılığın, sadece "Orman ve Çevre" ilişkilerine ait bölümü ile sınırlı 
kalınmıştır. 

Ülkemizde her 5 yılda bir yapılan Kalkınma Planları düzenlemesinin temel 
amacı, planlı bir kalkınma için gerekli ilke, hedef ve politikaların peşinen 
belirlenmesidir. Fakat bunun yanında bu planın, çeşitli kurum ve kişiler 
tarafından ilerde yapılacak çalışma ve araştırmalar için değerli bir kaynak 
niteliğine sahip olmasının büyük bir önem taşıdığı, raporun çerçevesini belirten 
anahtar bilgilerde vurgulanmıştır. Bu isteğe uyarak, orman-çevre ilişkilerine ait 
temel bilgilerin verilmesine özen gösterilmiştir. 

Kalkınma planlarında, yapılan önerilerin "uygulanabilir" olması planın 
başarısı için ilk koşuldur. Bu nedenle konumuzla ilgili olarak yaptığımız önerilerin 
bu niteliği taşımasına dikkat edilmiştir. Buna karşın, bazı önerilerin bu niteliği 
taşımadığı izlenimi edinilebilir. Bu tür önerilerin, ekolojik temele dayandığı, başka 
bir ifadeyle doğal yaşam koşullarında önemli ve uzun vadeli bir tehdidin söz 
konusu olduğu, sorunların çözümüne ilişkin öneriler olduğu düşünülmelidir. 0 
nedenle uygulama güçlüğü veya yaratacağı ekonomik sorunlar düşünülmeden 
önerilen çözümler yerine getirilmelidir. Çünkü genel bir kural olarak, bu tipteki, 
canlıların yaşam temellerini yok etmeye yönelik sorunların çözümünde, ekolojik 
yaptırımlar ekonomik uygulamaların karşısında daima öncelik kazanır. 

3.1.4. Tanımlar 

Buraya kadar açıklanmaya çalışılan ilkelere göre bundan sonraki bölümlerde 
verilmiş bulunan bilgilerin daha iyi anlaşılabilmesi için, raporda kullanılan bazı 
önemli kavramların açıklanmasında yarar görülmüştür. 

- Çevre 

Canlıların içinde bulunduğu ortam (Klimatik, edafik, fizyografik ve biyotik 
faktörler topluluğu). 

- Çevre Faktörleri 

Canlıların yaşamasını sağlayan ve onları sürekli olarak etkisi altında 
bulunduran klimatik (ısı, ışık, nem, hava hareketleri), edafik (toprağın fiziksel, 
kimyasal ve fizikoşimik özellikleri), fizyografik (reliyef özellikleri, arazi eğimi, 
yükselti, bakı, yeryüzü şekli, v.b.) ve biyotik (Canlılar: İnsanlar, hayvanlar, 
bitkiler, mikroorganizmalar) faktörler kompleksi. 

- Çevre Sorunları 

İnsanlar tarafından yaratılan ve bütün canlıların yaşam temellerini ortadan 
kaldırma tehlikesi yaratan, doğal dengeden yoksun, antropojen süreçler. 

- Orman 

Ağaçlarla birlikte, diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı 
varlıklarla toprak, hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin 
birlikte oluşturduğu karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen doğal bir ünite. 
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- Orman Ekosistemi 

Orman ağaçlarıyla diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı 
çevre ile, iklim, toprak, reliyef gibi fiziksel çevrenin birlikte oluşturdukları doğal 
ekolojik sistemlerdir. 

- Ormanın Foksiyonel Değerleri 

Odun hammaddesi ve benzeri yan ürünler dışında, ormanın ekolojik doğa 
dengesi için yarattığı yaşam temelleri. 

3.2. ORMAN VE ÇEVRE İLİŞKİLERİNE AİT GENEL BİLGİLER VE BU 
İLİŞKİLERİN EKOLOJİK ÖNEMİ 

Orman ve çevre arasındaki ilişkileri karşılıklı etkileşim olarak düşünmek 
gerekir. 0 nedenle bu başlık altında verilecek genel bilgileri, "Ormanın Çevresine 
Yaptığı Etkiler" ve "Çevre Faktörlerinin Orman üzerindeki Etkileri" olmak üzere 
iki a.ıa başlık altında incelemek gerekir. 

3.2.1. Orman Ekosistemlerinin Çevresine Yaptığı Etkiler 

Evrensel olarak, bütün dünyada olanca hızıyla sürüp giden çevre sorunları, 
"orman" kavramını ve "ormanın çevresi için sağladığı fonksiyonlar" a ait 
algılamaları, klasik anlamlarıyla kıyaslanamayacak derecede değiştirmiştir. 
Gerçekten yakın zamana kadar orman, 2000'den çok kullanış yeri olan odun 
hammaddesi için eşşiz bir doğal kaynak olarak algılanmaktaydı. Günümüzde ise 
'Ormanın Fonksiyonel Değerleri" olarak nitelenen çevresel etkileri birdenbire ön 
plana çıkmıştır. Bu gerçeği şu örnek tartışmasız bir sonuç olarak ortaya 
koymaktadır: "Bir ağacın ömrü boyunca ürettiği fonksiyonel değer, odun 
hammaddesi olarak ürettiği değerin 2000 katıdır" (Pfriem,1988). Aynı literatüre 
göre bir ağacın yıllık fonksiyonel değerinin 2000-6000 DM olduğu, bu duruma göre 
bir ağacın yaşamı boyunca yaklaşık 500.000 DM tutarında fonksiyonel değer 
ürettiği hesaplanmıştır, içimizden birçokları; bu yeni değerlendirme şeklini 
yadırgamakta, hatta anlamakta güçlük çekmektedir. Fakat her biri uzun ve 
ayrıntılı bir çalışma sonucunda belirlenmiş bulunan ve örnek olarak aşağıda 
verilen bazı değerlerin doğruluğu bir çok kez kanıtlandığından, bunlara inanmak 
gerekir. Aşağıda açıklanan süreçler ve nicel değerler, ormanların çevresine yaptığı 
olumlu etkilerden sadece bir kısmını belirtmektedir. Bu tür etkilere "Ormanın 
Fonksiyonel Değerleri" denmektedir. Bu değerlere ait bazı örnekler aşağıda 
verilmiştir: 

* Ormanda 1 m2 yaprak yüzeyi 1 saatte 2 gram şeker üretmektedir. Böylece 
bir hektarlık orman yılda 16 tona kadar biyolojik kütle oluşturur. 

* ^rman, yüzeysel akışla su kaybım, çıplak toprağa kıyasla 15-17 kat 
azaltır. Infiltrasyon kapasitesini 55100 oranında arttırır. 

* Orman, doğal bir filtre olarak endüstri kentleri üzerindeki havaya kıyasla 
is ve toz tanecikleri miktarı bakımından 1000 kat daha temiz bir hava sağlar, 
örneğin bir hektarlık bir kayın ormanı 68 ton'a kadar tozu süzerek tepe 
çatısında tutabilmektedir. 

* Bütün dünyadaki yeşil bitkilerin fotosentezle ürettikleri yıllık oksijen 
miktarı içinde ormanlara ait oksijen üretim payının oram 5533-46'dır (Hassen 1975). 
Böylece dünyada bütün ormanlar tarafından üretilen oksijenin yıllık miktarı 55 x 
109 ton ile 102 x 109 ton arasında değişmektedir (Bernatzky 1978). 

* 15-20 tane orman ağacının, ya da 150 m2 toplam yüzeye sahip ağaç 
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yapraklarının bir yılda ürettiği oksijen miktarı, bir insanın yıllık oksijen 
gereksinmesini karşılayabilmektedir. 

* Büyük ve tepe tacı iyi gelişmiş sıhhatli bir kayın ağacı, saatte yaklaşık 
olarak 2.35 kilogram C02 harcamakta, 1.7 kg taze oksijeni havaya vermektedir. 
Böyle bir ağacın tepe tacı genişliğinin 160 m2 olduğu göz önünde bulundurulursa, 
bir hektarlık bu nitelikteki kayın ormanı (70 ağaç) bir saatte 164.5 kg C02 
harcayacaktır. Bu nitelikleri taşıyan bir hektarlık bir kayın ormanı, yılda 56.000 
evin çıkardığı C02'i bağlamaktadır. Böylece endüstrileşmeden kaynaklanan 
atmosferik C02 artışının doğuracağı global sera etkisi afetinin panzehiri 
olmaktadır. 

* Gürültü şiddeti 80 dB olan (solunumu hızlandıran, kalp atışlarım 
zayıflatan, baş dönmesi ve baş ağrısı yapan gürültü şiddeti) bir gürültü kaynağı 
kıyısından başlayan 250 m genişliğindeki bir orman şeridinin öbür kıyısında 
gürültü şiddeti, 40 dB'e yani, insanları rahatsız etmeyen, huzur içinde çalışma ve 
dinlenme sağlayan gürültü şiddeti derecesine indirgenmektedir (Zundel 1985). 

* Tropik yağmur ormanlarının 2.6 km2’lik bir alanında 750 çeşit ağaç, 1500 
çeşit çiçekli bitki, 125 tür memeli hayvan, 400 çeşit kuş, 100 çeşit sürüngen, 60 
çeşit su canlısı, 150 çeşit kelebek belirlenmiştir. 

* ilaç hammaddesinin % 25'i tropik ormanlardan gelmektedir. Aynı şekilde 
kanser için gerekli ilaç hammaddelerinin % 70'i tropik yağmur ormanlarından 
gelmektedir (Borusan A.Ş. 1990). 

Sınırlı sayıda belirtilmiş bulunan bu fonksiyonel değerler yanında ormanlar, 
yağışları arttırma, hava hareketlerinin yönünü ve hızım değiştirme, " su koruma 
ormanları" yetiştirilmesine özendirecek kadar suları temizleme veya su niteliğini 
iyileştirme, doğal bir süzgeç olarak havanın tozlarım süzerek havayı temizleme, 
toprak taşınma ve kaymalarım önleme, yeraltı sularını düzenleme gibi sınır 
tanımayan evrensel düzeyde etkili işlevlere sahiptir. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan ve verilen örneklerden kolayca 
anlaşılacağı üzere ormanların çevrelerine yaptığı etkiler ve bu yolla 
gerçekleştirdiği işlevler üç grupta toplanabilir: 

(1) Koruma İşlevi 

Koruma fonksiyonları, toprak, su, iklim ve çevreye verilen çeşitli 
kirleticilere karşı koruma olarak, başlıca dört gruba ayrılabilir. Ormanın toprak 
koruma veya erozyonu engelleme işlevi, su ekonomisini düzenleme, yani hidrolojik 
fonksiyonuyla, şiddetli rüzgar, kar fırtınası ve ekstrem sıcaklık zararlarına karşı 
çevresini koruma etkileri herkes tarafından bilinmektedir. Bunların yanı sıra 
orman yerleşim, tarım ve dinlenme alanlarının havasını da temizlemektedir. Bunu 
oksijen üretimi ve havadaki zararlı maddelerin bir kısmım tutmak, zararlı 
radyasyonu azaltmak yoluyla gerçekleştirmektedir. Koruma işlevleri arasına 
gürültü kirliliğini azaltma, çığlardan koruma etkisi de girmektedir. 

(2) Dinlenme ve Sağlık İşlevi 

Peyzaj seyir yerleri, piknik alanları, koşu ve yürüme yolları, estetik 
güzelliği ile insanların ruh sağlığı ve dinlenmeleri için eşsiz bir ortam 
oluşturmaktadır. 

(3) özel İşlevler 

Ormanların çeşitli büyüklükte olanlarından ve özel nitelik taşıyanlarından 
değişik amaçlarla yararlanılır, örneğin, içindeki ağaçların yaş ve morfolojik 
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bakımdan karakteristikleri, estetik açıdan görünümleri açısından, bazı orman 
parçaları koruma altına alınır. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir: 

* Ender bitki ve hayvan türlerinin bulunduğu ormanlar. 

* Doğa bilimleri ve tarihsel bakımdan özellik taşıyanlar. 

* Bakir orman rezervi karakteristiğini taşıyanlar. 

* Peyzaj düzenlemesi için yapı taşlarım oluşturacak nitelikte bulunanlar. 

* Geçmişteki ormanların kanıtları ve temsilcileri olan orman kalıntıları. 

* öğretim, eğitim ve araştırma niteliğini taşıyan ormanlar (Arboretum, okul 
ormanları, araştırmalara ilişkin örnekleme ve deneme alanları). 

özet olarak ormanlar, dünya üzerinde yüksek derecede ekonomik değer 
taşıyan doğal kaynakların başında gelmektedir. Fakat ürettikleri odun hammaddesi 
dışında tüm canlıların yaşamında önemli yeri olan ekolojik süreçler bakımından da 
büyük değerlere sahiptir. İklim rejimini düzenleme, erozyonu engelleme, oksijen 
üretip, karbondioksit tüketme, insanlara sağlık kazandırma gibi işlevsel değerleri 
evrensel bir önem taşımaktadır. 

3.2.2. Orman Ekosistemini Etkisi Altında Bulunduran Çevre Faktörleri ve 
Süreçler 

Ormanlar, yetişme ve gelişmelerini sağlayan ve onları sürekli olarak etkisi 
altında bulunduran bir ortamda varlıklarım sürdürebilmektedirler. Bu ortam veya 
çevreye, "Orman Yetişme Ortamı" denmektedir. Her canlıda olduğu gibi ormanın 
çevresi veya içinde yaşadığı ortam, "Fiziksel, kimyasal ve biyolojik (biyotik) 
faktörlerin bütünlüğü" olarak tanımlanabilir. Bunlara "ekolojik faktörler" de 
denmektedir. 

Bu faktörler teker teker orman üzerinde etkili oldukları gibi, ortak etkilere 
de sahiptir. Orman, bunlardan olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilir. Bu 
etkilenme şekli faktörün türüne göre değiştiği gibi, bu faktörün şiddet derecesi 
de bu hususta rol oynamaktadır, örneğin optimum derecedeki sıcaklık, ışık, hava 
nemi ve hava hareketleri, toprağın besin maddeleri, suyu, havası, 
mikroorganizmaları, ormanın yaşama ve gelişmesini olumlu yönde etkilemektedir. 
Bunların "ekstrem derecedeki şiddetleri" ise don zararları, yanık zararları, 
kuraklık zararları, rüzgar devriği, bitkisel ve hayvansal canlıların (mantar ve 
böcek) meydana getirdiği zararlar şeklinde olabilir. Fakat, insan müdahalesi 
olmadığı sürece tüm ekolojik faktörler, "doğal döngü" süreçleriyle, belirli bir 
denge içinde etkilerini sürdürürler. 

3.2.2.1 Dünyadaki Durum 

Orman ve çevre arasındaki karşılıklı ilişkilerin kaynağı olan faktörler 
arasında "insan", en etkili faktör olarak görülmektedir. Gerçekten insan, neden 
olduğu orman yangınları, aşırı otlama, orman ürünlerinden aşırı derecede ve 
plansız yararlanma, tarım alanı ve yerleşim mekanı kazanmak için yaptığı orman 
tahribi ile dünya çapında orman azalmasına neden olmuştur. Gerçekten ormanların, 
tüm dünya üzerinde binlerce yıldanberi tahribedildiği ve kapladıkları alanların 
gittikçe küçüldüğü ifade edilmektedir. Vaktiyle ormanlarla kaplı bulunan 
toprakların, bugüne kadar 1/3'ünün çıplaklaştırılarak tarım alanı haline getirildiği 
bildirilmektedir (Kellog 1964). Zamanımızda ise dünya ormanları yılda 18-20 milyon 
hektarlık bir hızla yokedilmektedir. 2000 yılma kadar dünya üzerinde kişi başına 
düşen kullanma odunu miktarının yaklaşık % 50 oranında azalacağı hesaplanmıştır, 
özellikle tropik yağmur ormanları hızla yok edilmektedir. Her dakika 14-20 hektar 
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tropik ormanın ortadan kaldırıldığı ifade edilmektedir (Barth 1987). Sunun yıllık 
miktarı, Orta Avrupa ülkelerinin bir- çoğunun yüzölçümünden daha çoktur. Bu 
hesaba göre her 13-19 dakikada yok edilen tropik yağmur orman parçasıyla 750 
çeşit ağaç, 1500 çeşit çiçekli bitki, 125 tür memeli hay van, 100 çeşit sürüngen, 150 
çeşit kelebek ve sayısız böcek türü de ortadan kalkmış olmaktadır. Bu nedenle, 
dünya üzerinde yaşayan canlıların 2000 yılına kadar 3515-20'sinin yok olacağı 
hesaplanmakta, bu, tür azalışında, tropik ormanların ortadan kaldırılışının 5S50 
oranında etkili olduğu bildirilmektedir (Barth 1387). Ayrıca tropik yağmur 
ormanlarındaki 1400 çeşit bitkinin, kansa- için gerekli hammaddenin % 70'ini 
sağladığı düşünülürse, ormana yapılan zararlı etkilerin dramatik boyutu daha 
belirgin olarak ortaya çıkar. Buraya kadar verilen sayısal değerler, ormana 
yapılan zararlı çevre etkilerinin sadece ormanın dolaylı yararlan bakımından ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Orman varlığı, çevresinden çok kolay etkilenen duyarlı bir doğal sistemdir. 
Bunun en tipik örneği, son 10-15 yılda, tüm Orta Avrupa ve A.B.D. de şok etkisi 
yaratan orman zararlarına ait bir olaydır. Bu alışılmışın dışındaki orman zararları, 
"YenfeCr Orman Zararlen" veya A.B.D. de ifade edildiği gibi "Zamanımızın Orman 
ölümleri" olarak nitelenmektedir. Çevre kirliliğinin ağırlıklı etkisi olduğu kabul 
»dilen, fakat kesin nedenleri 10-15 yıllık ayrıntılı araştırmalara karşın henüz 
kesin olarak belirlenemeyen bu tür zararların en tipik özelliği, kıtalar aşın çok 
geniş orman alanlarında ve aşağı yukar ı aynı zamanda ortaya çıkmasıdır, özellikle 
Almanya'da şok etkisi yaratan bu olayla: Federal Almanya ormanlarının yarısı, 
Çekoslovakya, Hollanda ve İsviçre'deki ormanların %52-55’inin son 10 yılda 
birdenbire hastalandığı, aynı zararın değişik oranda A.B.D. do de görüldüğü 
bildirilmektedir. Hiç kuşkusuz kompleks çevre faktörlerinin ormanlar üzerindeki 
olumsuz etkileri, bu şekilde evrensel bir orman tahribi meydana getirmiştir. 

3.2.2.2. ülkemizdeki Durum 

Ülkemizde çevre faktörlerinin ormanlar üzerindeki zararlı etkileri, özellikle 
termik santraller ve endüstriye! kuruluşlar etrafında meydana gelmektedir, 
ülkemizdeki 14 termik santraldan 13'ünün çevreye zarar verdiği, zamanm (1992) 
Çevre Bakam tarafından bildirilmiştir, 0 nedenle ülkamizde termik santraller ve 
fabrika bacalarından çıkan gazlar, özellikle kükürtdioksit, bazı bölgelerde 
ormanlara önemli derecede zarar vermiş ve yermektedir (Murgul-Göktaş 
çevresindeki ormanlar, Yatağan çevresi, v.b.). Bunlar nedeni bilinen zararlar 
oldukları için (duman zararları), Avrupadaki "Yeni Tür Orman Zararları” olarak 
nitelenen zararlar'» iîgİ3İ yoktur, ülkemizde bir çok bilim adamı, nedenini 
açıklayamadıkları (don kuraklığı, mikroskobik mantar, fizyolojik zayıflık) orman 
zararlarım "Yeni Tür Orman Zararları" olarak nitelemektedirler. Bu konuda çok 
dikkatli olmak ve çok iyi inceleme ve araştırma yapmak gerekmektedir. 

Orman-çevre ilişkileri bazında ülkemiz ormanlarının durumunu açıklayabilmak 
için, bu olayı on binlerce yıl öncesinden günümüze kadar geniş bir zaman 
periyodu içinde incelemek gerekir. Milattan onbin yıl kadar önce Trakya'nın 
tamamına yakın bölümüyle, Anadolu Yarımadası'mn % 70'inin orman örtüsüyle kaplı 
olduğu, bazı bilimsel verilere dayanılarak tahmin edilmektedir (Gürpınar-1981 ve 
Peşmen-1982'e atfen Berkes ve Kış!ahoğlu-1Sr90). Bugün işe ülkemiz yüzeyinin 
ancak % 25.9'u ormanlarla kaplıdır. Peşmen-1982'e göre, İç Anadolu vaktiyle 
ormanlarla kaplıydı ve 3500 yıl öncesine kadar Van yöresinde "Saz toplumlar! 
kadar sık ormanlar" yayılış göstermekteydi. Bugün ise coğrafi bölge olarak Van'ın 
içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nin ancak %10.83'ü, iç Anadolu'nun ise 
*7.5'i ormanlarla kaplıdır. Belki iç Anadolu'nun ormansızlaşmasında büyük iklim 
değişikliklerde rol oynamış olabilir. Fakat, bilim adamlarının, İç Ahadolu'da 
ormanların yerini almış otsu bitki örtüsünü "Antropojen Stepler” olarak nitelemesi, 
ormanların yok oluşu üzerinde insanın ağırlıklı etkisi olduğunu göstermektedir. 
Yakın tarihimizde cereyan eden orman ve çevre ilişkilerine ait süreçler bu 
yargının doğruluğunu kanıtlamaktadır. Belgrad ormanı bu hususta tipik bir örnek 
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olarak verilebilir. İstanbul merkezine 15 km uzaklıkta olan ve İstanbulluların en 
önemli _oksijen ve dinlence kaynağı olan bu orman, Birinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra İngiliz'lerin korunması altındayken 15 000 Hektar genişliğindeydi. Bundan 
yaklaşık 50-60 yıl sonra 2/3'ü yok edilerek, alanı 5000 Hektara düşmüş 
bulunmaktadır (Tokmanoğlu 1992). Bu süre içinde ormanı ortadan kaldıracak doğal 
bir afet yaşanmadığına göre, bu süreç biyotik faktörlerden insanın, yani 
antropojen kaynaklı etkilerin bir sonucu olarak kabul edilebilir. 

Ziraat Fakülteleri'mizde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de tarla 
tarımına elverişli alan 17.5 milyon Hektardır. Fiilen tarım yapılan alan ise 27.5 
milyon Hektardır (Doğan 1992'ye göre Tokmanoğlu 1992). Bundan önce, ülkemiz için 
ormanlık alanların 3000-5000 yıl önceki durumuna ilişkin verilen bilgilerle, bu 
sonuncu sayısal değerler karşılaştırılırsa, orman varlığı üzerinde olumsuz etkileri 
bulunan faktörler içinde insan faktörünün en başta geldiği kolayca anlaşılır. 

Buraya kadar açıklananlar toplu olarak değerlendirilirse, orman üzerinde 
çevre faktörlerinden, insanlar çok önemli zararlı etkiler yapmaktadırlar. Fakat bu 
eylem, sadece insanlar için değil, bütün canlılar için son derece önemli olan hava, 
su ve toprakla ilgili yaşam temellerinin koruyucusu ve dengeleyicisi bir doğal 
kaynağın tahribedilmesi demektir. Bu da, başta insanlar olmak üzere tüm canlılar 
için doğanın en büyük ve dramatik çelişkilerinden biridir. Çünkü, insanlar böylece 
kendi yaşamlarına hizmet edecek doğal varlık ve süreçleri kendi elleriyle yok 
etmektedirler. O nedenle; kendisi de doğal bir varlık olan insanın doğaya karşı 
gelmesi cidden dramatik bir çelişkidir. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması için şu 
gerçeğin bilincine varılmalıdır: Tahribolan, ortadan kaldırılan her orman parçası, 
bütün canlıların yaşam temellerinden bir çoğunu da beraberinde alıp 
götürmektedir. 

3.3. ORMAN VE ÇEVRE İLİŞKI'lERİ BAKIMINDAN VI. BEŞ YILLIK PLAN 
DÖNEMİNİN İRDELENMESİ 

Konuyla ilgili olarak önce, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planının içeriği 
özetlenecek, daha sonra da irdelenmesi yapılacaktır. 

3.3.1. VI.Beş Yıllık Kalkınma Planının İçeriği 

Söz konusu planın 129-186. sayfalarında "Bölüm-6: Orman ve Çevre Koruma" 
başlığı altında verilen bilgiler iki anabaşlık altında açıklanmıştır. Bunlardan biri 
"Orman Koruma", diğeri de "Çevre Koruma" dır. Birinci başlık, VII. Kalkınma 
Planında ayrı bir çalışma grubu tarafından işlendiğinden, burada sadece çevre 
koruma bölümü incelenip irdelenecektir. 

Çevre Koruma 

Bundan önceki VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı için düzenlenen raporda verilen 
bilgiler şu şekilde özetlenebilir: 

Çevre sorunlarının en etkili kaynağı insandır. Çevre sorunları, nicelik ve 
nitelik bakımından ülkelere göre değişmektedir. 

Ancak boyutları evrenseldir. O nedenle çevre sorunlarının çözümü için 
alınacak önlemler ve yapılacak uygulamalar uluslararası bir bilinçlenme meydana 
getirecek derecede yaygınlaşmıştır. Buna örnek olarak Birleşmiş Milletler 
Kuruluşlarından olan UNESCO, UNEP-FAO, WH0 ve WMO ile Avrupa'daki bölgesel 
kuruluşlardan OECD, ECE, CENTO, RCD, ICSU, gösterilmektedir. 

Söz konusu raporun bu bölümünde, doğal çevre koruması ve çevre 
sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak üzere Avrupa Konseyi Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Kuruluşu (UNESCO) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
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(UNEP) tarafından hazırlanan ve ülkemiz tarafından da onaylanan uç temel 
sözleşme tanıtılmaktadır. Fakat herşeye karşın çevre sorunlarının çözümü için 
arayış içinde bulunulduğu vurgulanmaktadır. 

İnsan-Orman ilişkileri bakımından doğan ormancılıkla ilgili sorunların bir 
çoğunun "Çevre Sorunları" ile özdeşleştiği şekilde bir sonuca varılarak, VI. Beş 
Yıllık Kalkınma Planında, "Orman Koruma" yanında, "Çevre Koruma" nın da 
ormancılığı ilgilendiren bir konu olarak kabul edildiği yorumu getirilmektedir. 

Çevre sorunu yaratan kaynaklar arasında sanayi kuruluşları, kimyasal 
kirletenler, yüzeysel üretim yapan kuruluşlar, doğal bitki örtüsünün tahribi gibi 
zarar kaynakları sayılmaktadır. 

"Mevcut Durum-Sorunlar ve ülke İmkanları" başlığı altında şu bilgiler 
verilmektedir: 

Sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan zararlı gazlar, asit yağışlar 
meydana getirmektedir. Bunlar canlı ve cansız çevre üzerinde yıpratıcı, tahrib 
edici, hatta öldürücü etkiler yapmaktadır, örnek olarak Artvin-Göktaş Bakır İzabe 
işletmeleriyle, Samsun-Gelemen Bakır İzabe ve Azot gübresi fabrikalarının 
çevrelerine verdikleri zararlar açıklanmaktadır. Aynı bilgiler, ayrıntılı olarak 
Muğla-Yatağan Santralı için de verilmektedir. 

Ormanlara zararlı etkiler yapan yüzeysel üretim kuruluşları arasında maden, 
linyit kömürü ve taş ocakları işletmeleri bulunduğu ifade edilmektedir. Bunların 
yaptığı zararlara ilişkin olarak Emet-Kolomanit Maden İşletmesiyle, Sığla Ormanları 
içinden geçirilen DSİ drenaj kanalı örnek olarak gösterilmektedir. 

"Çevre Sorunları Çözümü İçin Alınabilecek önlemler" konusunda da şu 
açıklamalarda bulunulmaktadır: 

Yasal ve teknik önlemler dışında şu önlemler alınmalıdır: 
I 

1) Gaz ve duman zararlarına karşı dayanıklı ağaç türleriyle, ağaçlandırmalar 
yapılmalıdır. 

2) Yüzeysel üretim yapan kurüluşlara, üretim. yaptıkları yerde faaliyetleri 
bittikten sonra, bozdukları arazi yüzü şeklinin düzeltilmesi ve bu boş alanların 
ağaçlandırılması yükümlülüğü getirilmelidir. 

3) Zararlı böcek ve bitkisel hastalıklardan zarar gördükleri için traşlama 
kesilmiş orman alanları derhal ağaçlandırılmalıdır. 

4) Rekreasyon alanlarında, doğal dengenin bozulması için, gerekli bütün 
önlemler alınmalı ve titizlikle uygulanmalıdır. 

5) Sağlıklı çevre yaratan ormanların korunmasına titizlik gösterilmelidir. 

"Diğer ülkelerdeki Durum ve Karşılaştırma" başlığı altında şu konulara yer 
verilmektedir: 

1) Ülkemiz ormanları için söz konusu olan çevre sorunları, diğer ülkelerde 
de vardır. 

2) Diğer ülkelerden özellikle Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri için 
sanayi faaliyetleri sonunda meydana gelen kirletici maddeler büyük boyutlara 
ulaşmıştır. 

"Altıncı Plan Dönemiyle İlgili öneriler" aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 
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1) Orman ve çevresine zarar verecek kaynaklarla ilgili olarak düzenlenmiş 
bulunan mevcut yasalar titizlikle uygulanmalıdır. 

2) Bu konuda gereken teknik ve ormancılık önlemleri titizlikle 
uygulanmalıdır. 

"Alınacak Tedbirler" başlığı altında ise şu bilgiler verilmektedir: 

1) Çevre Koruma için alınan önlemlere özel ve tüzel kişilerin mutlak suretle 
uyması sağlanmalıdır. 

2) Çevre korumasıyla ilgili olarak alınacak karar ve önlemlerin 
uygulanmasında, canlıların sağlığı üzerine, kalkınma çabalarına yapacağı etkiler ile 
yarar ve maliyetler dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmeler 
yapılmalıdır. 

3) Arazi ve kaynak kullanımı kararlarını veren ve bu konuda proje 
değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, çevre sorunları çözümü ve kalkınma 
çabaları hedeflerini dikkate almalıdırlar. 

4) Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metodlarının tayininde çevreyi koruyan 
teknolojiler geliştirilmelidir. 

5) Kirlilik yaratanın, bunu temizlemesi veya ödemesiyle ilgili yasal hükümler 
mutlak surette uygulanmalıdır. 

6) Çevre korumasına ilişkin bütün önlem ve faaliyetlerde bütünsellik ilkesi 
uygulanmalıdır. 

3.3.2. VI. Beş Yıllık Planında öngörülen Hususlar İle Plan Dönemindeki 
Durumun Karşılaştırılması 

Buraya kadar özetlenmiş bulunan planın içeriği ile, planın uygulama 
döneminde gerçekleşmesi bakımından bir karşılaştırma yapılırsa şu sonuçlara 
varılır: 

1) "Orman Koruma" başlığı altında açıklanan sorunlar, bugün de devam 
etmektedir. 

2) "Çevre Koruma" başlığı altında açıklanan Birleşmiş Milletler ve bölgesel 
kuruluşların konuya verdikleri önemin gittikçe artmasına ve buna koşut olarak 
aktivitelerin de intensifleşmesine karşın, çevre sorunları artan bir hızla devam 
etmektedir. Bunun en büyük kanıtı, sadece orman varlığının değil, kültür mirası 
sayılabilecek bütün yapıların "asit yağışlar” ın tehdidi altında bulunmasıdır. 

3) Orman-lnsan ilişkileri bakımından mevcut sorunların,"Orman-Çevre" 
sorunları halinde özdeşleşerek, bugün de devam ettiği bir gerçektir. Konuyla ilgili 
olarak VI. Beş Yıllık Planın söz konusu ettiğimiz bölümünde "Mevcut Durum ve 
ülke İmkanları" başlığı altında verilen bilgilerle ilgili olarak: 

Sanayi kuruluşlarının ve Termik Santralların bacalarından çıkan zararlı 
gazlar ve bunlardan meydana gelen asit yağışlar devam etmektedir. Bunun en 
belirgin kanıtı zamanın (1992) Çevre Bakam'nın, ülkemizdeki 14 termik santraldan 
13'ünün çevreyi kirletmeye devam ettiğini, benzeri devlet kuruluşlarının (Kağıt, 
şeker, gübre işletmeleri) aynı durumda olduğunu yayın organlarına açıkça beyan 
etmesidir. Ayrıca binlerce hektar Kızılçam ormanım öldüren Yatağan termik 
Santralı'na sülfirik asit ünitesinin yıllarca sonra bile eklenememiş olması da bu 
konunun ele alınışındaki ciddiyet derecesini göstermesi bakımından çok tipik bir 
örnektir. 
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Ormanlara zararlı etkiler yapan "Yüzeysel üretim Kuruluşları" mn bu zararı 
birçok yerde, hala sürüp gitmektedir. Yalnız İstanbul’da gönüllü bir derneğin ve 
Ağaçlı linyit işletme alanının belirli bir kısmında, bir özel girişimcinin çalışma ve 
gayretleriyle, ağaçlandırılma faaliyeti başlatılmıştır. Bunu iyi bir gelişimin 
başlangıcı olarak kabul etmek gerekir. 

4) İlgili bölümün "Çevre Sorunları çözümü İçin Alınabilecek önlemler" başlığı 
altındaki öneriler de şu şekilde değerlendirilmelidir: 

Gaz ve duman zararlılarına karşı dayanıklı türlerle ağaçlandırma yapılması 
önerisi, ancak bu yörelerde, bacalarına filtre takılmış ve "desülfirizasyon" tekniği 
uygulanmış işletme çevreleri için geçerli olabilir. Çünkü gaz zararlarına en 
dayanıklı ağaç türlerinin bile, havadaki Sülfüroksit gazının ancak belirli, düşük 
yoğunluktaki miktarına dayanma yeteneği vardır. Yapılan ölçüm ve hesaplar ise, 
sözkonusu önlemler alınmadan faaliyette bulunan termik santral ve fabrika gibi 
kuruluşların bacalarından çıkan duman içindeki kükürtdioksid yoğunluğunun, 
hiçbir canlının sıhhatte, hatta hayatta kalamayacağı derecede yüksek olduğunu 
göstermiştir. Başka bir anlatımla, bu yoğunluk tüm canlıların ekolojik esneklik 
alanının dışına çıkmaktadır. 

Zararlı böcek ve bitkisel hastalıklar sonucu çıplaklaşan alanların derhal 
ağaçlandırılması önerisinin de bu plan döneminde yerine getirilemediği, çünkü 
ormanlarda normal silvikültürel bakım yapılarak ara ürün alınması için bile gerekli 
maddi olanakların bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Rekreasyon alanlarında, doğal dengenin bozulmaması için, gerekli bütün 
önlemlerin alınması ve titizlikle uygulanması gerektiği ifade adilmektedir. Bu 
konuda gerekli önlemleri almada ormancılık kuruluşları, her türlü övgünün 
üzerinde çaba harcamaktadır. Fakat bu alanlardan yararlanılanların bir çoğunun, 
eğitimsizliği ve bilinçsizliği, bu koruyucu önlemlerin uygulama olanağım ortadan 

I kaldırmaktadır.Televizyonda, halkı eğitmek için,rekreasyon alanlarının kullanılışıyla 
ilgili olarak gösterilen programda gördüklerimiz, hayret edilecek davranışlar 
olmakla beraber, ne yazık ki gerçeklerin kendisinden başka birşey değildir. 

5) "Diğer ülkelerdeki durum ve Karşılaştırma” başlığı altında verilen 
bilgilerle ilgili olarak şunlar söylenebilir: 

Orman-Çevre ilişkileri açısından , gelişmiş ülkelerle ülkemiz arasında çeşitli 
farklar vardır. Diğer ülkelerda rastalanan "Yeni Tür Orman Zararları" bizde henüz 
yaygın ve belirgin olarak yoktur. Asit yağışların asitlik yoğunluğu endüstrileşmiş 
ülkelerde, ülkemizdekine kıyasla daha çoktur. Yalnız ormanın çok yönlü değeri, 
gelişmiş ülkelerde çok daha iyi anlaşıldığından alınan önlemler ile orman ve çevre 
konusunda harcanan paralar hayal edilemeyecek kadar çoktur, örneğin 
Almanya'da, asit yağışların orman ölümleri üzerindeki etkisini araştırma için 
yapılan sayısız araştırma projelerinden bir tanesinin malı değeri 13 milyar TL. (2 
milyon DM) dır. Bu projeye göre 900 m2 lik alandaki 60 yaşında ladin ormanı 
pyrexiglas ile bir çatı altına alınarak asit yağıştan etkilenmesinin önüne geçilmiş, 
temiz olan ve besin maddaesi içeren sularla beslenerek, bunun etkisi, toprakve 
iğne yaprak analizleriyle belirlenmeye çalışılmaktadır. Bizde de buna paralel 
mütevazi çalışmalar bulunmaktadır. Bizim çalışmalarımızın, gelişmiş ülkelerde 
yapılanlardan farkı, sadece para ve kapsam açısından değildir. Aradaki en büyük 
fark araştırmalardan elde edilen sonuçların dış ülkelerde yaşama geçirilmesi, bizde 
ise yapılan çalışmalara ait sonuçların okunmasının bile sınırlı çevrelerde 
kalmasıdır. Konuyla ilgili olarak, Samsun-Gelemen'de ve Emet-Kolomanit işletmeleri 
yöresinde yapılan araştırmalar bunun tipik örnekleridir. 

6) "Altıncı Plan Dönemiyle İlgili öneriler" başlığı altındaki konular 
hakkındaki karşılaştırmalara gelince: 
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"Orman ve çevresine zarar verecek kaynaklarla ilgili olarak düzenlenmiş 
bulunan mevcut yasalar titizlikle uygulanmalıdır", önerisine katılmama olanağı 
yoktur. Fakat bu hususta türlü engeller bulunmaktadır. Bunların en başında, sözü 
edilen ve mevcut ormanları korumayı, hatta alanlarını genişletmeyi amaçlayan 
yasalar yanında, orman varlığını azaltma sonucunu doğuran yasalar gelmektedir. 
Bunların neler olduğu ve yorumları, başka bir çalışma grubunun görevi olduğu 
için, bu konuda ayrıntıya girilmeyecektir. 

Bu konuda gereken teknik ve ormancılık önlemleri titizlikle uygulanmalıdır 
ilkesi de VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde uygulanamamıştır. Bu da gayet 
doğaldır, çünkü bu sorunlar, sadece ormancılık sektörünün altından kalkabileceği 
sorunlar değildir. Bu gerçeği zamanın (1991) Orman Bakam şu şekilde ifade 
etmiştir: "Türkiye'de Orrnan-lnsan ve Orman Tarım ilişkileri sıkıntılara yol 
açmıştır. Türkiye’nin sosyal yapısındaki sakatlıkları gidermeden, bunlara köklü bir 
çare bulmanın imkanı yoktur". 

Orman ve çevre ilişkilerinde özel ve tüzel kişilere de görev düştüğü, planda 
belirtilmiştir. Fakat, bunun bir eğitim ve bilinçlendirme sorunu olduğu yadsınamaz 
bir gerçektir. 0 nedenle VI. plan döneminde özel ve Tüzel Kişilerin konuyla ilgili 
olarak üzerlerine düşeni yaptıkları söylenemez. 

Herşeye karşın bu plan döneminde yeşil alanların genişletilmesi konusunda 
bir bilinçlenme ve uygulama başladığı söylenebilir. Ormancılık kuruluşlarının 
desteği ile kent çevrelerinde geniş alanların ağaçlandırılması, yeşil kuşak 
projelerinin yürürlüğe konması bu hususta tipik örnekler olarak verilebilir. Bu, 
en azından ağaçlandırma ve yeşil alan konusunda kamuoyu uyandırılmaya 
başlandığım göstermektedir. Fakat, genel olarak mevcut orman varlığının azaldığı 
da bir gerçektir. Bu gerçek, sorumlu hükümet üyeleri tarafından da dile 
getirilmektedir. Bu hususta bazı örnekler verilmesi yararlı görülmüştür: 

2 Aralık 1991 günü Ankara'da gerçekleştirilen "OrmancılığımızdaNe Yapılmalı 
Forumu" nda Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü, konuyla ilgili 
olarak şunları söylemiştir. "Türkiye'de ormanların zaman içinde kaybolmakta 
olduğu bir gerçektir  Ormanların azalmasını önleyebilmek için, ormancılık 
örgütlerinin; hükümete, siyasetçilere ve halkımıza bu gerçeği anlatabilmeleri 
gerekir. "Aynı Forum'da Sayın Orman Bakanımız Haşan Ekinci, sorunlarımızı kendi 
aramızda tartışmanın bir anlamı olmayacağını ifade ederek, "  bunların 
kamuoyuna yansıtılması ve kamuoyu desteğinin sağlanması amacımız olmalıdır" 
şeklindeki ifadesiyle, yukarıda açıklandığı gibi Orrnan-lnsan, Orman-Çevre 
ilişkilerinin herkesi yakınen ilgilendirdiği, herkesin bunda sorumluluğu 
bulunduğunu vurgulamak istemiştir. 

VI. Beş Yıllık Plandaki, "Ekonomik Faaliyetlerde ve üretim metodlarında 
çevreyi koruyan teknolojiler kullanılmalıdır" önerisi çok yerinde olmakla birlikte, 
bunun bazı bilimsel ve mali güçlükleri bulunmaktadır. Bu anlamda bugün 
Almanya'da "Ekoteknoloji" (=çevreyi koruyan teknoloji) geliştiren bir sektör 
oluşturulmuştur, ücret karşılığı patent hakkı olarak "Ekoteknoloji" adıyla 
"çevreye zarar vermeyen endüstriyel üretim yöntemleri" satılmaktadır. Bu 
yöntemlerin uygulanmasıyla zararlı atık maddeler çok büyük oranlarda azaldığı 
gibi ürün verimi de artmaktadır. Hiç kuşkusuz bizde de benzeri yöntemleri 
geliştirecek beyin gücü ve teknik elemanlar vardır. Fakat ülkemizde daima 
ekonomik uygulamalar, ekolojik ilkelere yeğlendiği için, başlangıçta bazı masrafları 
ve değişiklikleri gerektiren bu yöntemlerle üretim yapmak oldukça güç 
görünmektedir. Fakat bütün bunlara karşın başka çıkar yol da görünmemektedir. 

özet olarak, VI. Beş Yıllık Kalkınma Plam'mn orman ve çevreyle ilgili 
bölümünde değinilen konular, cereyan eden süreçler ve alınabilecek önlemler 
objektif ve bilimsel esaslara göre belirtildiği halde, bu plan döneminde pek azı 
uygulanabilmiştir. VII. plan döneminde uygulanabilirliğin hiç değilse biraz 
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arttırılması için, son bölümde bazı ilkelerle konuya açıklık getirilmeye 
çalışılacaktır. 

3.4. ORMAN VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN 
SORUNLARI 

Orman ve Çevre ilişkileri bakımından Ormancılık Sektörünün en büyük 
sorunu "orman alanlarının azalması” veya "ormansızlaşma" olayıdır. 

Birinci bölümde yapılmış bulunan açıklamalardan kolayca anlaşılacağı üzere, 
"ormansızlaşma" orman-çevre ilişkileri bakımından gittikçe artan bir önem 
kazanmıştır. Çünkü doğal bir varlık olan ormanın ortadan kalkması bir bakıma 
çevresinin de yok olması demektir. 0 nedenle en önemli sorun olarak, önce 
ormansızlaşma üzerinde durulacak, daha sonra da diğer sorunlara değinilecektir. 

3.4.1. ülkemizde Orman Azalması sorunu 

ülkemizde ormanların miktar olarak azaldığı, hatta nitelik bakımından, artan 
bir hızla bozulduğu bir gerçektir. Bunu, ormancılık kuruluşlarının dışında olanlar 
da sırası geldikçe dile getirmektedirler, örneğin, 2 Aralık 1991 günü Ankara’da 
gerçekleştirilen "Ormancılığımızda Ne Yapılmalı Forumu" nda, Devlet Bakam, 
Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü, "Türkiye'de ormanların zaman içinde 
kaybolmakta olduğu bir gerçektir. Ekonominin gelişmesi, sanayinin gelişmesi kadar 
çevreyi koruma da önem kazanmıştır. Bunu dünyaya ilk öğretenler herhalde 
ormancılar olmuştur. Ormanların azalmasını önleyebilmek için, ormancılık 
örgütlerinin; hükümete, siyasetçilere ve halkımıza bu gerçeği anlatabilmeleri 
gerekir" şeklinde bir konuşma yapmıştır. Böylece, bir yandan ülkemizde bir 
"ormansızlaşma" gerçeğini dile getirmiş, diğer yandan da bunun çevre koruma ile 
olan ilişkisini vurgulamıştır. Son cümlesiyle de, sorunun ulusal olarak, ülke 
çapında çeşitli kuruluşların bilgisi ve ilgisiyle çözümlenebileceğini anlatmak 
istemiştir. 

Yurdumuzda bir orman azalması gerçeğini kabul ettikten sonra, sorunun 
çözümü için önlemler alabilme amacıyla ormansızlaşmanın nedenleri üzerinde 
durulması yararlı görülmüştür. 

ülkemizde "orman” sayılan alanların daraltılması veya azaltılmasının başlıca 
nedenleri aşağıda sırasıyla açıklanmıştır: 

(1) Sık Sık Değiştirilen Yasalar ve Anayasal Düzenlemeler 

Ormancılıkla ilgili 1930'lu ve 1940'lı yıllarda çıkarılan yasaların dışında, 
bundan sonraki tarihlerde birbiri ardına çıkarılan yasalar, çok az istisnalarıyla 
az veya çok ormansızlaşmaya neden olmuştur (1982 Anayasası'nın 169. maddesinin 
bazı fıkraları, 1986 yılında çıkarılan 3302 sayılı yasa, 1982 yılında çıkarılan 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, v.b.). Bu yolla meydana gelen orman varlığı 
azalmasının, toplam olarak meydana gelen ormansızlaşmadaki payı % 55.5'dir. Bu 
değer 1950-1989 dönemine ait olup, bu dönemde bu yolla 1 372 034 hektar orman 
ortadan kaldırılmıştır(Çağlar 1992). 

Bu değer ve aşağıda verilen değerler 1950-1989 dönemine aittir. 

(2) Tarım Arazisi Kazanmak Amacıyla Yapılan Ormansızlaştırma 

Ormanların içinde ve bitişiğinde yerleşmiş bulunan yurttaşlarımız, çeşitli 
nedenlerle ormandan tarım arazisi elde ederek (tarla, bağ, bahçe) orman 
alanlarının küçülmesine neden olmaktadırlar. Orman kaybının %7.0 si bu yolla 
meydana gelmiştir. 
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(3) Orman Yangınları 

Orman yangınlarından sonra, yangın alanındaki ağaçlar kesilerek 
çıkartılmaktadır. Yerlerine ağaçlandırma yoluyla genç fidanlar dikilmektedir. Fakat 
çeşitli nedenlerle bazı yangın alanları zamanında ağaçlandırılamamakta veya 
yetişme ortamı olarak başarılı ağaçlandırma yapılması olanak dışı bulunmaktadır. 
Böylece bu alanlar elden çıkmaktadır. Çeşitli nedenlerle kaybolan genel orman 
alanları içinde yangınla ormansızlaşma oram % 27.3'ü bulmaktadır. 

(4) Yüzeysel üretim Yapan Kuruluşların Neden Olduğu Orman Kayıplan 

Linyit kömürü, taş ocağı ve maden işletmeleri gibi açık ocak işletme 
yöntemlerine göre orman içinde faaliyet gösteren işletmeler, çoğu zaman 
yükümlülüklerini yerine getirmeden, üretim alanım terk ettiklerinden, bu yerler 
orman arazisi niteliğini kaybetmektedirler. 

(5) Yanlış Ormancılık Tekniği Uygulamalarıyla Meydana Gelen Kayıplar 

Ormancılık uygulamalarında gençleştirme veAmenajman Planı uygulamalarıyla 
bazı hatalar yapılmaktadır, özellikle yüksek rakımlardaki ormanlık bölgelerde doğal 
gençleştirme için yapılan traşlama kesimler sonucunda, elverişsiz ekolojik faktörler 
nedeniyle buralara gençlik getirilememektedir. Eğer bu uygulama sığ,taşlı ve çok 
eğimli yamaçlarda yapılmışsa, üzeri açılan toprak çok kısa bir zamanda degrade 
olmakta ve orman yetiştirme yeteneğini kaybetmektedir. 

Buraya kadar açıklanan nedenler arasında en çok orman kaybım meydana 
getiren sürecin, orman varlığının aleyhine sık sık yapılan yasal düzenlemeler 
olduğu anlaşılmaktadır(S>55.5). Bunu, genel orman azalmasındaki payı % 27.3 olan 
orman yangınlarıyla olan ormansızlaşma izlemektedir. Tarımsal amaçlarla kullanılmak 
için ormansızlaştırılan kayıp alan oram ise % 7.0'dir. Böylece 1950-1989 döneminde 
toplam 2 474 020 hektar orman alanı kaybı olmuştur(Çağlar 1992). Bu kayıp 
miktarı, halen sahip olduğumuz 20.2 milyon hektarlık orman varlığının % 11.8'ini 
oluşturmaktadır. 

(6) Orman alanlarının daralmasına neden olan etkenlerden biri de 
endüstriyel fabrikalar ve termik santralların bacalarından çıkan gazların çevre 
ormanlarında meydana_ getirdiği zararlardır. Bunların en tipik örneklerinden biri 
Murgul-Göktaş Bakır İşletme Fabrikası’dır. Bu fabrika 1951-1965 yılları arasında 
9000 hektardan çok orman ve toprağı cansız hale getirmiştir. Yine aynı şekilde 
1982 yılında faaliyete başlayan Muğla-Yatağan Termik Santralı 40 000 hektarlık 
ormanın hastalanmasına ve ölmesine neden olmuştur. Orman çevresindeki her 
fabrika ve termik santralın bu tip zararlar meydana getireceği düşünülmelidir. 

Avrupa'daki ormanlarda, hava kirliliğinin ve asit yağışların etkisi ile "Yeni 
Tür Orman Zararları" meydana geldiğine daha önce değinilmişti. Federal Almanya'da 
1988 yılında yapılan bir envantere göre, bu ülke ormanlarının 3.8 milyon 
hektarının (3552) " Yeni Tür Orman Zararları " nedeniyle hastalandığı 
belirlenmiştir. Diğer Orta Avrupa ülkelerinde de bu tür zararlar söz konusudur. 

ülkemizde henüz yaygın şekilde ve ormanlarımızı öldürecek derecede "Yeni 
Tür Orman Zararları" bulunmamaktadır. Fakat klasik orman zararlarından "Duman 
veya Gaz Zararları" oldukça yaygındır. 

3.4.2. ülkemizde Ormancılık Sektörünün Diğer Sorunları 

ülkemizde orman varlığının azalması, belki, yalnız ormancılık sektörünün 
değil, ülke çapında tüm toplumun sorunudur. Bu bölümde açıklanacak sorunlar ise 
daha çok doğrudan doğruya ormancılık sektörünün karşılaştığı sorunlardır. Bunlar 
sırasıyla şu şekilde açıklanabilir: 
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(1) Orman Kadastrosunun henüz tamemen tamamlanmamış olması, ormancılık 
kuruluşlarını çözümü zor hukuksal sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu 
husus, önemli bir sorun olarak devam edip gitmektedir. 

(2) Ormancılık işletmesi, özelliği itibariyle dengeli ve kararlı bir personel 
politikası uygulanmasını gerektirmektedir. Teknik eleman veya yönetici olarak 
başarının en önde gelen koşulu, personel politikasında süreklilik ilkesinin 
uygulanmasıdır. Çoğu kez aksi durum söz konusu olmaktadır. Büyük bir ormanlık 
bölgenin yöneticisi bölgenin ağaç türlerini bile tamyamadan başka bir göreve 
atanmaktadır. Böylece ormanım ve sorunları tatlıma ve çözüm yolları için deneyim 
sahibi olmaya fırsat verilmemektedir. 

(3) Ormancılık sektörünün yaptığı bazı projeler için gerekli parasal 
kaynaklar genel bütçeden sağlanmalıdır (baraj havzalarının, kamu arazilerinin 
ağaçlandırılması, yeşil kuşak tesisi gibi). Çünkü ormancılık sektörünün son 
yıllarda finansman dar boğazının bulunduğu bir gerçektir. 

(4) Orman köylülerinin ekonomik kalkınması sağlanmadan, ormanların 
korunmasına olanak yoktur. Bu ise ormancılık sektörünün tek başına altından 
kalkacağı bir yük değildir. 

(5) Günümüzdeki çevrecilerin çoğu, eksik bilgilerden dolayı, ormana karşı 
duyarsızdır. "Çevre Koruma"yı dar anlamda algılamakta, orman-çevre" ilişkileri 
konusunda çok az şey bilmektedirler. Sistemli ve çeşitli programlarla, bu hususta 
hem halk, hem de çevreciler henüz bilinçlendirilmiş değillerdir. 

(6) Artan hizmet karşısında ormancılık sektörünün tek başına görevlerini 
tam olarak yerine getirmesine maddeten olanak yoktur. Bu bakımdan ülkemizin 
sosyal yapısı, ekonomik gelişmesi, ilerleyen teknoloji dikkate alınarak ormancılık 
ve diğer ilgili kuruluşların, kuruluş ve görevleri ile ilgili kanunlarında gerekli 
olan yeni düzenlemeler ve değişiklikler gerçekleştirilememiştir, örneğin orman ve 
çevre ilişkileri açısından her iki Bakanlık arasında koordineli bir işbirliği ve yeni 
personel politikası için gerekli kararlar alınamamış ve uygulamaya geçirilememiştir. 

(7) Erozyonla mücadele, ormancılık sektörünün en önemli sorunlarından 
biridir. Fakat ülke yüzeyinin 3/4 ünde sürüp giden, bu son derece yaygın ve 
önemli bir olayın önüne geçme, sadece ormancılık sektörünün başa çıkabileceği bir 
olay değildir. Bu sorunu ülke çapında ve tüm ülkeyi ilgilendiren bir dava olarak 
kabul edip, gerekli önlemleri alma, yeni düzenlemelere gitme zorunludur. 

(8) Ormancılık sektörüne bağlı, iyi organize olmuş, Ormancılık Araştırma 
Kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşların hiç değilse uygulamalı ormancılık için 
elde ettiği ormancılık sonuçları ormancılık tekniğinde uygulamaya aktarılamamıştır. 

(9) ülkemizdeki ormanlar, bundan önce açıklandığı gibi sadece yüzey 
bakımından azalmamış, nitelik bakımından da büyük kayıplara uğramıştır. Bugün 
mevcut ormanların 3556 sı bozuk ve verimsizdir. Bu ormanları ıslah, ormancının 
görevidir. Fakat bir yandan ekolojik bakımdan elverişsiz yetişme ortamları, öte 
yandan finansman dar boğazı ve diğer nedenler bu görevin yerine getirilmesini 
son derece güçleştirmektedir. 

3.5. ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER: 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere ormancılık sorunları 
"yasal", "teknik" ve "örgütsel" sorunlarla birlikte, ülkemizin "genel ekonomik", 
"toplumsal" ve "kültürel" koşullarının ortak ürünüdür, öte yandan ormanlar, 
orman-çevre ilişkileri bakımından yalnız insanların değil, sayısız canlıların 
varlıklarım sürdürebilmeleri için yaşamsal düzeyde önem taşıyan doğal bir 
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varlıktır. Bcr nedenle, ormancılık sorunlarının çözümü için yapılacak öneriler ve 
alınacak önlemlerde bu temel ilkeler gözönünde bulundurulmalıdır. Bunların 
başlıcaları aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. 

(1) Azalan orman varlığımızın nitelik ve nicelik yönünden yeterli bir düzeye 
çıkartılabilmesi için yeni bir anlayış ve düzenleme getirilmelidir. 

(2) ülkemizde orman-insan ve orman-tarım ilişkileri bazı sıkıntılara yol 
açmaktadır. Türkiye'nin sosyal yapısındaki sakatlıklar giderilmeden, sadece 
ormancılık sekötürünün çabasıyla, bu sıkıntılara köklü çare bulma olanağı yoktur. 
Bu gerçek, kamuoyuna yansıtılmalı ve alınacak tedbirler konusunda kamuoyunun 
desteği sağlanmalıdır. 

(3) Ormanların korunması, yeni orman yetiştirerek azalan orman alanlarının 
geriye kazanılması, mali kaynak, örgütleme, teknoloji ve toplumsal baskı 
sorunlarının çözümüne bağlıdır. 

(4) Ormanların fonksiyonel değerleri göz önünde bulundurularak, ya mevcut 
ormanlar, çok amaçlı olarak değerlendirilmeli, ya da yeni yetiştirileceklerde bu 
amaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Almanya'da ormanların bu amaçla 
"imisyondan koruma", "çığlara karşı koruma", "su koruma", "peyzaj koruma" 
ormanların şeklinde sınırlandırıldıkları ve bu ayırımda kullanılacak kriterlerin 
neler olacağı bir yönerge halinde yayımlanmıştır. 

(5) Ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan yuttaşlarımızın kalkındırılmasına 
yönelik çabalar hızlandırılmalı ve bunun için ormancılık dışı mali kaynaklar 
bulunmalıdır. Ormancılık dışı ilgili kurum ve kuruluşlar devreye sokulmalıdır. 

(6) Ormanlar politik amaçlara göre değil, ormancılık bilim ve tekniğinin temel 
alındığı esaslar çerçevesinde işletilmelidir. Ancak o zaman, kendi kendini 
yenileyebilen bir doğal kaynak niteliğini kazanır ve böylece, olumlu orman-çevre 
ilişkilerine devamlılık kazandırılmış olur. 

(7) Ormancılıkla ilgili yeni yasalar çıkartıldığında, bunların ana ilkeleri, 
mevcut ormanları korumak ve niteliklerini iyileştirmek, orman varlığının 
arttırılmasını sağlamak olmalıdır. 

(8) Günümüzde, doğanın ve doğal kaynakların korunması, toplumun bu 
konudaki bilinç düzeyi uygarlık ölçüsü olarak kabul edilmektedir, çünkü bugün, 
özellikle gelişmiş ülkelerde sosyo-ekonomik ilkelerin yerini sosyo-ekolojik ilkeler 
almıştır. Bu köklü değişim için, yukarıda açıklanan bilinçlenme düzeyi büyük bir 
etken olmaktadır, ülkemizde, özellikle orman ve çevre ilişkileri bakımından 
bilinçlendirme ve kamuoyu yaratma işlevi yerine getirilememiştir. Gerçekten, 
ormancılık kesimindeki gelişmeler doğayı ve çevreyi koruma amaçlı duyarlılıkların 
yaygınlaşıp güçlendiği dönemlerde bile, ülke aydınlarının tartışma gündemlerine 
girememiştir. Bu ilgisizlik, ormanların yıkımına yol açabilecek düzenlemelerin 
gündeme getirilmesini ve uygulamasını son derece kolaylaştırmıştır. Söz konusu 
olumsuzluklar nedeniyle ormanlar giderek azalmış, kalanların da niteliği büyük 
ölçüde bozulmuştur. 

Bu nedenle ormansızlaşmanın kaçınılmaz sonuçları, daha da sık yaşanır 
olmuştur. Doğu Karadeniz başta olmak üzere, ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan 
toprak kaymaları, su baskınları, içme ve sulama amaçlı baraj göletlerinin kısa 
sürede toprakla dolarak kullanılmaz hael gelmesi, ülke yüzeyinin 3/4 ünde 
yaşanan şiddetli ve çok şiddetli toprak erozyonu gibi sonuçlar, toplumsal ve 
ekonomik yaşama, giderek büyüyen yıkımlar getirmektedir. 

Türkiye'deki ormansızlaşma süreci; artık ormancılık sektörünün dışına taşan 
boyutlar kazanmıştır. Bu sebeple, bu ulusal davanın çözümü, ancak ulusal düzeyde 
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politikalar geliştirilmesini ve kararlı olarak uygulanmasını gerektirmektedir. 

Özet olarak, ormanların ve ormancılığın karekteristikleriyle, ülkemizin içinde 
bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar, sözkonusu sorunların ulusal düzeyde bir 
yaklaşımla çözümlenebileceğini göstermektedir. Bunun için, bu sorunların ilgili 
kurum ve kuruluşlarla çok yönlü entegre bir çalışma düzeni içinde 
çözümlenebileceğini kabul ederek, bu hususta fikir ve yöntem geliştirilmeli, gerekli 
önlemler alınmalıdır. 

3.6. VI l’NCÎ BEŞ YILLIK KALKINMA DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE 
OLASI SONUÇLARIN TARTIŞILMASI 

Bu plan döneminde orman-çevre ilişkileri bakımından beklenen gelişmelerin 
bir kısmını, doğruya yakın bir şekilde tahmin etme olanağı vardır. Bazı olası 
gelişmelerin seyrini ve sonucunu ise bugünden kestirmek güçtür. 

Dünyadaki ve ülkemizdeki orman-çevre ilişkilerine ait bundan önceki 
bölümlerde verilen bilgiler ile ekonomik ve teknolojik gelişmeler, nüfus artış hızı 
gibi süreçler, toplu olarak ekolojik açıdan değerlendirilirse aşağıda açıklanan bazı 
tahminlerde bulunulabilir. 

(1) Dünyadaki ve ülkemizdeki orman alanlarının çeşitli nedenlerle azalması, 
büyük bir olasılıkla bu plan döneminde de devam edecektir. 

(2) "Çevre Kanunu" hükümleriyle, "Çevresel Etki Değerlendirilmesi 
Yönetmeliği" ciddi bir şekilde uygulanmadıkça, kurulacak her sanayi kuruluşu ve 
termik santral çok uzağındaki ormanlara bile zarar vermeye, onları öldürmeye 
devam edecektir. Zarar bununla da sınırlı kalmayacak, çevresindeki canlılar ile 
su, toprak . ve iklim, zararlı etkilerden payına düşeni alacak, böylece ekolojik 
dengesi bozulan ekosistemlerin sayısı gittikçe artacaktır. Bu yargının doğruluğunu 
Gökova Termik Santralı, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde doğrulamaktadır. 
Çünkü, hiç tartışmasız yapımının durdurulması gereken bu termik santralın 
yapımının hala gündemde olması, yukarıdaki yargının, gerçekçiliğini belgeleyen en 
belirgin kanıttır. 

(3) Ormanların korunması, işletilmesi ve alanlarının genişletilmesi hususunda 
önceki bölümde önerilen düzenlemeler yapılmazsa, bugün varolan ormancılık 
sorunları gelecek plan döneminde de giderek artmaya devam edecektir. 

(4) Vll'nci Plan döneminde orman-çevre konusunda kamuoyunun daha çok 
bilinçlenmesi, Çevre Koruma Kuruluşlarının orman-çevre ilişkilerinde daha çok 
bilgi kazanarak, konuya daha çok önem vermeleri beklenebilir. Ormancılık 
sektörünün bu konuda harcayacağı çabalar, bu husustaki verimli çalışmaları 
arttırabilir. 

(5) Bu plan döneminde en önemli olası gelişme "Ormanların özelleştirilmesi" 
konusu olabilir. Esasen böyle bir eğilim hatta bazı uygulamalar Vl'ncı plan 
döneminde başlamıştır. 

Ormanların özelleştirilmesi yalnız ormanın yakın çevresini değil, tüm ülke 
ekonomisini, sosyo-ekolojik ilişkileri ve tüm ülke topraklarım etkileyecek bir 
girişimdir. Ülke çapında önem taşıyan bu olası gelişme üzerinde ayrıntılı olarak 
durmak gerekir. Böyle bir gelişmenin olası sonuçları hakkında tahminde 
bulunmadan önce, bu konuda bu güne kadar yaşanan tarihsel süreç hakkında özet 
bilgi verilmesi yararlı görülmüştür. 
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Ormanların Yönetimine İlişkin Tarihsel Gelişim 

Türkiye'deki "orman” sayılan alanların tümüne yakın bir kısmı devlet 
mülkiyetindedir. 1937 yılından beri "Devlet Orman İşletmeleri" örgütü tarafından 
işletilmektedir. Bu örgütün, orman yetişme bölgelerinde, en küçük köye kadar 
yönetim birimleri veya sorunlu yöneticileri bulunmaktadır. 

1937 yılında yürürlüğe giren 3116 Sayılı Orman Kanunu ile ormancılıkta 
devlet işletmeciliğinin temeli atılmıştır. Böyle bir sonuca ulaşmayı sağlayan fikirler 
1920 li yıllarda gelişmeye başlamıştır. Gerçekten, Almanya'dan davet edilen ormancı 
bilim adamı Prof. Bernhard ülkemizde devlet ormancılığım tek çıkar yol olarak 
görmüş ve bunu yılmadan savunmuştur. Türkiye'den ayrılmadan önce Mustafa 
Kemal Atatürk'e yazdığı mektupta "Eğer bütün Türkiye ormanları istismara terk 
edilecekse, bu takdirde Türk Devleti’nin herhangi bir Orman Kanunu'na ihtiyaç 
yoktur” şeklinde devlet ormancılığının önemini belirtmiştir (Kutluk 1965). Bu 
dönemde hükümet ve politikacılar da bu fikri benimsemiş, hatta Prof. Bernhard’ın 
görüşlerini, devlet işletmesi fikirlerini benimsetmek için araç olarak 
kullanmışlardır, örneğin,_ dönemin İktisat Bakam başkanlığında hazırlanan ve 1930 
yılında sonuçlandırılan /'İktisadi Vaziyetimize Dair Rapor” esas alınarak, hükümet 
üyeleri tarafından bir "İktisadi Program" hazırlanmıştır. Bu programın ormancılıkla 
ilgili bölümünde şu hususlar yer almıştır. "Orman İşletmesi, milli ve müşterek 
servete hususi mülahaza ve menfaat karıştırılmaması esasına, yani devlet 
işletmesine istinat ettirilecektir." 

3116 sayılı yasanın benimsenmesinden yaklaşık iki ay önce, 29.12.1936 günü, 
rahmetli Sayın ismet İnönü, Parti Grup Toplantısında ormancılıkla ilgili olarak şu 
görüşleri öne sürmüştür (Diker 1947): 

Orman Meselesi: 

a) Mülkiyet meselesinin halli, 
b) Eyi muhafaza teşkilatı, 
c) Ormanların yalnız devlet eliyle işletilmesi, 

Bu dönemde benzeri fikirler özellikle devlet adamları ve politikacılar 
tarafından benimsendiğinden, ülkemiz ormanlarının devamlılığım sağlamış olan, 
gerçekçi ve kapsamlı bir Orman Kanunu 1937 yılında çıkarılabilmiştir. Bu yasa, 
1940 lı yılların sonu, 1950 li yılların başında temel ilkelerini yitirmiştir. Ancak 
1961 Anayasası ile Türkiye Ormanlarının korunması ve devletin gözetimi altında 
işletilmesi güvence altına alınmıştır. Bu güvenceye ait ilgili hükümlerden en 
önemlisi, "Devlet ormanları, yalnızca devletçe yönetilip devletçe işletilecektir"; 
"Kimin mülkiyetinde olursa olsun tüm ormanlar devletçe gözetilecektir". Fakat 1971 
yılından sonra, yapılan Anayasa değişikliği ve buna paralel olarak yeni çıkarılan 
yasalar doğrultusunda bu ilkeler de yavaş yavaş geçerliliğini ve önemini 
kaybetmiştir. Orman alanlarının azalması ve bazı orman işletmeciliği ilkelerinde 
yapılmak istenen değişikliklerin tartışılması gibi olayların bugünkü durumu 
bilinmekte olduğundan, son dönemin ayrıntılı olarak üzerinde durulmayacaktır. 

Ormanların yönetim şekli üzerinde sadece yasal düzenlemeler etkili 
olmamaktadır. Bu hususta Orman İşletmeciliğinin karekteri de belirleyici rol 
oynamaktadır. Bu nedenle Orman İşletmeciliğinin karekteristikleri ve "Ormancılıkta 
Devletçilik" ten ne anlaşıldığı üzerinde durulursa "özel ormancılık" için ülke ve 
kamu yararı bakımından bazı değerlendirmeler yapılabilir. 

Orman İşletmeciliğinin Başlıca Karekteristikleri 

1) Orman işletmeciliği uzun vadeli çalışma ve yatırımları gerektirmektedir. 
Hızlı gelişen ağaç türlerinin idare (hasat) süresinin 30-40 yıl olması, iyi nitelikli 
haşep üretecek ormanlarda ise bu sürenin 100 yılı bile geçmesi, ormancılıkta çok 
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uzun vadeli yatırım yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

2) Ekonomik bakımdan, 30-100 yıl sonra elde edilen ürün fıatlarımn ne 
olacağı bilinemediğinden, ormancılık rizikolu bir işletmedir. 

3) Orman varlığı doğal koşulların uzun süreli etkisi altındadır. Bu süre 
içinde meydana gelecek afetler, tüm sermayenin kaybına neden olabilir. İşletme 
bu yönden de riziko altındadır. 

4) Orman işletmeciliği, her basamağında farklı uzmanlık dallarında yetişmiş 
yönetici ve teknik elemanlara gereksinim gösterir. Bu elemanların yetişmesinden, 
işlendirilmesine kadar, çok yüksek finansman kaynakları gereklidir. 

5) Ormanlar, sadece ekonomik amaçlara hizmet etmez, bütün canlıların 
sağlığından, yurt topraklarının korunmasına kadar çok çeşitli yararları vardır. Bu 
tür yararlar para ile alınıp satılmamasına karşın, odun ve yan ürün üretim 
değerinin 2000 katım bulmaktadır. Hiçbir öze! yatırımcı ise, kendisine para getirisi 
sağlamayan bir işletme için para harcamaz,. 

8) Her işletmenin bir ekonomik yanı vardır, hatta işletme ekonomik ilkelerle 
özdeşleşmiştir. Ormancılık işletmesi ekolojik ilkelere dayalı ekonomik bir işletmedir. 
8u tür işletmelerde maliyet yüksektir. 

7) Orman İşletmeciliğin da Kamu yararı ve fonksiyonel değerler birinci sırada 
gelmektedir. Gerçekten hiçbir orman yasasında ve diğer ilgili mevzuatta "Ormanlar 
para getirisi için işletilir" hükmü yer almamıştır. Hatta bunun, Almanya'daki özel 
Orman İşletmeleri için do geçerli olduğu ifade edilmektedir (Barth 1987). Bu 
gerçek ise kar amacıyla yatırım yapacak bir işletmecinin amacına aykırıdır. 

3) Tüm ormancılık faaliyetlerinin temelinde "devamlılık" ilkesi yatmaktadır. 
"Devamlılık İlkesi”, ormanların, zamanla sınırlı olmayarak korunması, uzun ömürlü 
ve en iyi derecede gelişmiş bir ekosistem yaratılması gibi faaliyetleri 
gerektirmektedir. Esasen ekonomik bakımdan "devamlılık amacı" na erişebilmek için 
sadece ekolojik ilkelere uyma 3Öz konusudur. Başka bir anlatımla, devamlılık 
ilkesine bağiıorman işletmeciliği, ekolojik yasalara saygı göstermek, doğadaki temel 
değerleri tanıyıp değerlendirmek demektir. Bu nedenle, "Ekoloji" ve "Doğayı 
Koruma", orman ekosistemlerinin devamlılığını sağlayan önemli bir ilkedir. Bu ilke 
de, salt kar amacıyla çalışan işletmelerin amacına uygun düşmemektedir. 

Buraya kadar yapılan açıklamlardan şu önemli sonuçlar çıkartılabilir: 

Orman yetiştirmek, korumak ve devamlılığını sağlamak başka hiçbir sektörde 
görülemiyecek kadar uzun bir zaman ve büyük harcamalar gerektirmektedir. 
Bununla birlikte çok uzun bir zaman sonra elde edilmeye başlanacak bir gelir için 
yatırım yapmak demektir, üstelik işletme güvencesi de bulunmamaktadır. Ayrıca, 
bilimsel ve teknolojik esaslara dayalı bir işletmecilik yapılması gerektiği dikkate 
alındığında, orman işletmeciliği özel sermayenin katlanamayacağı bir işletme 
şeklidir. 

Devlet ormanlarının özelleştirilmesi konusunun, yukarıdaki açıklamalar göz 
önünde bulundurularak değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. 

özelleştirme konusunda, buraya kadar açıklananlara ek olarak "Ormancılıkta 
Devletçilik" kavramından ne anlaşıldığı hususunda kısa bilgi verilmesi uygun 
görülmüştür. 

Ormancılıkta Devletçilik Kavramı 

Bu kavramdan ne anlaşıldığı şu şekilde özetlenebilir: Ormanların mülkiyeti, 
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korunması, devamlılıklarının sağlanması, alanlarının genişletilmesi ve işletilmesi 
devlet tarafından yapılır. Bizde "devletçilik" denince, genel olarak ekstrem 
anlamda, yani "kollektifliğe" varan bir "aşırı devletçilik" akla gelmektedir. 

Şimdiye kadarki devlet orman işletmelerinin faaliyetleri düşünülürse 
(işlendirme, ormanda "zati ihtiyaç"adı altında belirli yuttaşları yararlandırma, 
rekreasyon alanları açma, v.b.) yukarıda sözü edilen anlamda bir devletçilik 
olmadığı anlaşılır. Esasen 1930 lu yıllarda temeli atılan "ormancılıkta Devletçilik" 
ilkeleri, daha o yıllarda belirlenmişti. Gerçekten Ord.Prof.Dr.Mazhar Diker 1930 lu 
yıllarda "Ormancılıkta Devletçilik” kavramım şu şekilde açıklamaktaydı: 

"Orman konusu üzerinde devletçilik, aşırı devletçilik, yani kollektivizme 
varan bir devletçilik olmadığı gibi, ekonomik devletçilik de değildir. Bizim bu 
alandaki devletçiliğimiz, ulusal varlığımızın temel taşlarından birini oluşturan 
ormancılığımızı yok olmaktan kurtarmak, verim güçlerini yükseltmek ve yenilerini 
yetiştirmek yoluyla ulusal varlık ve ulusal ekonomimizi desteklemek ilkesi üzerinde 
kurulan ve bu hedefleri kendisine amaç bilen bir devletçiliktir. Orman 
konusundaki devletçilik, orman ve ormancılığın niteliği dolayısıyla bireyin 
kendiliğinden gerçekten yapamayacağı işleri üzerine alması biçiminde 
gerçekleşmektedir." (Diker 1947, S.49). 

Sonuç: 

Orman İşletmeciliğinin karekteristiklerine ilişkin olarak verilen bilgiler ve 
bundan çıkarılan sonuçlar ile, temelleri 1930 lu yıllarda atılan bilimsel esaslara 
dayalı devamlılık ilkesi ve kamu yararını ön planda tutan "ormancılıkta 
Devletçilik" hakkında verilen bilgiler değerlendirilirse, ülke yararı ve ulusal 
çıkarlar açısından "Ormancılıkta Devletçilik" ilkesinin daha da pekiştirilerek devam 
etmesinin en doğru yol olduğu sonucuna varılır. 

3.7. VII'NCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ İÇİN ORMAN-ORMANCILIK-ÇEVRE 
İLİŞKİLERİNE AİT TEMEL İLKELER, ÖNERİLER VE TAKİP EDİLECEK 
POLİTİKALAR 

Raporun birinci bölümünde Orman-Çevre İlişkilerine ait etkileşim dokusu 
açıklanarak orman varlığının ekolojik değeri ortaya konmaya çalışılmıştı. Bu son 
bölümün birinci kısmında da, orman ekosistemlerinin sözkonusu değerlerinin 
fonksiyonlarım yerine getirebilmesi için gerekli koşullar, temel ilkeler halinde 
açıklanmıştır. 

Raporun üçüncü bölümünde orman-çevre ilişkileri açısından ve orman 
varlığını tehdit eden süreçler bakımından ormanların ve ormancılık sektörünün 
karşı karşıya bulunduğu sorunlar dile getirilmiş ve çözüm yolları i,çin bazı 
önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler, bazı eklerle bu son bölümün ikinci 
kısmında toplu bir şekilde verilerek, sorunların çözümüyle ilgili bazı yaklaşımlar 
ortaya konmaya çalışılmıştır. 

3.7.1. Orman-Ormancılık ve Çevre llişkilerina ait Temel İlkeler 

1) Orman ve orman ekosistemi kavramı basit olarak, sadece bir ağaç 
topluluğu olarak algılanmamalıdır. Çünkü, orman ekosistemi ağaçlarla birlikte, diğer 
bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak, hava, su, ışık 
ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı 
ilişkiler dokusunu simgeleyen bir doğal sistemdir. 

2) Orman ve çevresi arasındaki karşılıklı ilişkilere ait ekolojik denge, tüm 
canlılar için yaşamın temel koşulu olarak kabul edilir. 

3) Orman ekosistemleri, komşu ekosistemleri etkileme bakımından, diğer 
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ekosistemler arasında en başta gelmektedir. Bu nedenle orman ekosistenleri, 
çevresel kaliteyi geliştirecek doğal varlıklar olarak kabul edilmekte v« bu 
bakımdan işlevleri çok yönlü olarak değerlendirilmektedir. 

4) Hiçbir orman yasasında veya ormancılık mevzuatında "ormanlar para 
getirisi için işletilir" şeklinde bir hüküm yoktur. Tüm ormancılık faaliyetle-inin 
temelinde "devamlılık" ilkesi yatmaktadır. "Devamlılık İlkesi", ormanların zananla 
sınırlı olmayarak korunmasına, uzun ömürlü ve en iyi derecede gelişmiş bir 
ekosistem yaratılmasına dönük faaliyetler topluluğudur. 

5) Ormancılık işletmesinin de her işletmede olduğu gibi, ekonomik yanı 
vardır. Hatta işletme, ekonomik ilkelerle özdeşleşmiştir. Fakat orman işletmeciliğinin 
bu bakımdan karakteristiği, ekolojik ilkelere dayalı, ekonomik bir işetme 
olmasıdır. Bu da çok doğaldır. Çünkü, doğal sistemlerin işletilmesinde, ekoromik 
açıdan "devamlılık amacı" esastır. Buna erişebilmek için de ekolojik ilkelere jyma 
zorunluluğu vardır. 

6) Orman işletmeciliğinde ekonomik kazancın ilk koşulu, doğadaki -emel 
öğeleri tanıyıp değerlendirmek ve bunların işletilmesinde ekolojik yasalara stygılı 
olmaktır. 

7) Orman ve çevresi arasındaki karşılıklı ilişkiler, çok sayıdaki fizksel, 
kimyasal ve biyotik etkenlerden kaynaklanmaktadır. Bunlar arasında "ınsar" en 
etkili faktör olarak kabul edilmektedir. 

İnsanların ormanlara yapacağı zararlı etkiler, sadece kendisi için değil, 
bütün canlılar için son derece önemli olan hava, su ve toprakla ilgili yaşam 
temellerinin koruyucusu ve dengeleyicisi bir doğal kaynağın tahrip edfmesi 
anlamını taşımaktadır. 

8) Orman varlığı, canlıların yaşamı üzerinde olumlu etki yapan fiziksel 
çevreyi koruyan en önemli doğal kaynaklardan biridir. Fakat ormanın, çevresinden 
çok kolay etkilenen duyarlı bir doğal sistem olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. 
Ormanın korunması için alınacak önlemlerin belirlenmesinde bu husus çok 
önemlidir. 

3.7.2. öneriler ve Takip Edilecek Politikalar 

Daha önce ayrıntılarıyla açıklandığı gibi ülkemizde orman varlığı ve orman 
işletmeciliğine ilişkin sorunların nedenleri çok çeşitlidir. Raporun üçüncü 
bölümünde ayrıntılarıyla neden-sonuç ilişkilerine dayanarak açıklanan bu 
sorunların çözümü için, bu son bölümde ayrıntıya girmeden sadece yal'n 
önerilerde bulunulacakta. 

1) Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman varlığı gittikçe 
azalmaktadır. Bu olay, özellikle orman-çevre ilişkileri açısındn ormancıl’k 
sorunlarının en başında gelmektedir. Bu sorunun çözümü için: 

(1.1) Orman varlığı aleyhine sık sık yapılan yasal düzenlemelerden 
kaçınılmalıdır. Ormancılkla ilgili yeni yasalar çıkartılıp, yeni düzenlemeler zorun'u 
hale geldiği zaman, bunların temel ilkeleri, mevcut orman varlığım korumak ve 
niteliklerini iyileştirmek, orman varlığının arttırılmasını sağlamak olmalıdır. 

(1.2.) Ormanlar politik amaçlara göre değil, ormancılık bilim ve tekniğinin 
temel kabul ettiği esaslar çerçevesinde işletilmelidir. Bu esaslar içinde ormanlar n 
nitelik bakımından kendi kendini yenileyebilen bir kaynak olmasını ve fonksiyonal 
işlevlerinin devamlılığını sağlayacak ilkelere öncelik verilmelidir. 

(1.3.) Azalan orman varlığının nitelik ve nicelik yönünden yeterli bir düzeve 
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çıkarılması için bilimsel esaslara dayanan uzun süreli planlar yapılmalı, bunun 
uygulanabilmesi için de yeni bir anlayış ve düzenleme getirilmelidir. 

Bu düzenlemenin temel ilkeleri malı kaynak bulunması, diğer bakanlıklarla 
entegre çalışmayı sağlayacak yeni bir örgütlenme, teknolojik yeniliklerin 
bulunması ve toplumsal baskıların kaldırılmasına ilişkin önlemler olmalıdır. 

(1.4.) Orman içinde ve bitişiğindeki yurttaşlarımızın orman varlığı üzerindeki 
çeşitli baskılarım ortadan kaldırabilmek için ormancılık sektörünün dışında da 
düzenleme ve desteklemeler gerçekleştirilmelidir. 

2) Ormancılık davasının ve ormanların fonksiyonlarının anlaşılması için 
kamuoyu oluşturulması ve kamuoyunun desteğinin sağlanmasına ilişkin her çeşit 
eğitici ve örgütlendirici önlemler alınmalıdır. 

3) Ormansızlaşmanın bir sonucu olarak ülke yüzeyinin 3/4 ünde devam 
eden, toplumsal ve ekonomik yaşama giderek artan oranda yıkımlar getiren toprak 
aşınması ve aşınmanın önüne geçmek için gerekli çalışmaların Bakanlıklar arası 
kuruluşlara sistemli bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak yasal (Havza Amenajmam 
v.b.) ve örgütsel önlemler vakit geçirmeden alınmalıdır. 

4) ülkemizdeki orman-çevre ilişkileri, sorunları, yararları ve zararlarıyla 
ulusal bir boyut kazanmıştır. Bu nedenle bu ulusal davanın çözümü sadece 
ormancılık sektöründen beklenmemelidir. Bu hususta ulusal düzeyde politikalar 
geliştirilmesi ve alınan kararların hiç duraksamadan uygulamaya aktarılması 
gerekmektedir. 

Ormanların ve ormancılığın içinde bulunduğu durum ve bunların getirdiği 
sonuçlar ile, ülkemizin sosyal ve ekonomik koşulları, söz konusu sorunların ancak 
ulusal düzeyde bir yaklaşımla çözülmesini zorunlu kılmaktadır. 

5) Ormanların planlama ve yönetiminde, özellikle bilim ve eğitim bakımından 
önem taşıyan orman ekosistemleri ile içme suyu rezervuar alanları bulunan, taşkın, 
erozyon, çığ ve heyelan gibi afetlere maruz kalma riski yüksek alanlarda yer 
alan ormanlık sahaların korunmasına özel bir önem verilmelidir. 

6) ülkemizin imzalayarak dahil olduğu, ormanların korunması ve 
sürdürülebilir yönetimine ilişkin olarak 1990 yılında Strasbourg'da, 1993 yılında 
da Helsinki'de yapılan Bakanlar Konferanslarında alınan kararların ülkemizde 
uygulanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmalıdır. 

7) 1992 yılında Brezilya'nın Rio De Janerıo kentinde düzenlenen Birleşmiş 
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında kabul edilen Rio deklerasyonu, Gündem 
21, orman prensipleri ve biyolojik çeşitliliğin korunması sözleşmesinin ülkemiz 
uygulamalarına yansıtılabilmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlanmalıdır. 

8) Ülkemizin hassas bir iklim ve ekosistenler kuşağında yer alması nedeniyle 
doğal çevreye yapılacak her türlü müdahelede, doğal kaynak kullanımında ve 
yönetiminde azami dikkat ve titizlik gösterilmelidir. 

9) DSİ, TEK, ORÜS, SEKA, Karayolları, Yerel Yönetimler, Kamu Ortaklığı 
İdaresi, Toplu Konut İdaresi, GAP Bölge Kalkınma idaresi vb. Kamu Kuruluşları ile 
büyük ölçekli özel Orman Sanayi kuruluşlarının doğal çevrenin iyileştirilmesi, 
toprak erozyonunun önlenmesi ve ağaçlandırma çalışmalarında bulunmaları, bunun 
için yeterli kaynak tahsis etmeleri ve bu çalışmalardan sorunlu tutulmaları 
sağlanmalıdır. 

10) Çevre sorunlarının gittikçe ağırlaşmasına bağlı olarak ormancılık 
araştırma kurumlarında toprak, orman ekosistemleri ve ağaç fizyolojisi vb. 
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konularında uygulamaya yönelik araştırmalara ağırlık verilmesi ve doğrudan bu 
konular üzerinde çalışacak ayrı bir araştırma biriminin oluşturulması 
gerekmektedir. 

11) Ormancılık araştırma kurumlarında çevreye ilişkin sosyal ağırlıklı 
araştırmalara daha çok ağırlık verilmelidir. 

12) Çevre konusundaki yasal düzenleme bazında ortaya çıkan yetki ve 
sorunluluk kargaşası, söz konusu mevzuat gözden geçirilerek, zaman 
yütürülmeden giderilmelidir. 

13) Amenajman heyetlerince yürütülmekte olan orman amenajman planları 
düzenleme çalışmalarında yetişme ortamı envanteri çalışmalarına ağırlıklı olarak yer 
vermeli "çevre" faktörünü de dikkate alan orman fonksiyon haritalarının 
hazırlanmasına çalışılmalıdır. 

14) Asit yağışları ile bu yağışların Türkiye'de orman ekosistemleri, toprak 
ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri yakından takip edilmeli, bunun için 
hava kirliliğinin miktarı ile, kara ve su ekosistemleri, toprak, yeraltı ve yüzey 
suları üzerindeki etkilerini ortaya çıkaracak Avrupa standartlarına uygun bir 
gözlem ağının kurulması ve bu sistem içinde ormancılık sektörünün de yer alması 
gerekmektedir. 

15) Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük metropollerde su 
havzalarının, ormanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla koruma 
ağırlıklı entegre bir imar ve yönetim planı hazırlanmalıdır. Bu planın etkin bir 
biçimde uygulanmasını sağlayacak yasal bir düzenleme yapılmalıdır. 

16) Ormanlarımızın azalması, çölleşme, hava kirliliği vb. çevre sorunlarının 
sadece bir ülkenin milli sınırları içinde kalmaya, global ölçekte sorunlar olduğu 
gerçeği gözöünde bulundurulduğundan, bu sorunların çözümünde uluslararası 
işbirliği büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda ülkemizin taraf olduğu uluslararası 
sözleşme, karar ve programların ilk uygulamalarının titizlikle izlenmesi bu 
konularda düzenlenen toplantı, konferans ve seminer gibi çalışmalara ilgili 
uzmanlarca etkin katılınması sağlanmalıdır. 

17) Ormancılık örgütünde orman-çevre ilişkileri, doğal kaynak kullanımı ve 
korunması alanlarında yoğun hizmet içi eğitim çalışmaları yapılmalı, ayrıca 
toplumun her kesimine yönelik özendirici etkinlikler düzenlenmelidir. 

18) İklim değişikliği, diğer adıyla "küresel ısınma” dan sorumlu tutulan 
karbondioksit ve insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının atmosferdeki birikimini 
azaltmak için, sera gazı tutan ve depolayan ortamlar olarak bilinen orman 
alanlarımız arttırılmalı ve mevcut orman varlığı etkin yöntemlerle korunmalıdır. 
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ORMAN KADASTROSU VE MÜLKİYETİ 
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BÖLÜM-4 
ORMAN KADASTROSU VE MÜLKİYETİ 

4.1. ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI : 

"Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı özel ihtisas Komisyonları Çalışma Esasları” 
ve "özel İhtisas Komisyonları Rapor Genel Çerçeveleri” doğrultusunda hazırlanan 
bu çalışmanın amacı; Orman varlığımızın korunmasına yönelik bu güne kadar 
yapılan orman sınırlama çalışmalarını geniş bir perspektif içerisinde inceleyerek 
ulaşılan noktanın tartışılması ve 7'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine yönelik 
beklenti, hedef ve politika önerilerini saptamaktır. 

Raporun kapsamı; Orman varlığımızın sınırlarının saptanıp güvence altına 
alınması olarak tanımlanan "Orman Kadastrosu" ve sonra oluşan mülkiyet 
(tasarruf) durumunun ve sorunlarının tarihsel gelişimiyle, günümüz ve gelecek 
açısından irdelemektir. 

4.2. ORMAN KADASTROSU'NUN VE MÜLKİYETİNİN (TASARRUF) TANIMI VE 
TARİHSEL GELİŞİMİ : 

4.2.1. Orman Kadastrosu'nun ve Mülkiyetinin (Tasarruf) Tanımı 

Kadastro genel anlamda taşınmazların geometrik şekillerinin ölçülüp plana 
bağlanması ve tapu siciline tescil edilerek yasal güvence altına alınması olarak 
tanımlanır. 

Orman kadastrosunun, genel anlamdaki kadastrodan farkı olmayıp, ayrıcalığı, 
bu kadastronun özel kanunu gereği oluşturulan komisyonlarca orman alanlarına 
uygulanmasıdır. 

Mülkiyet (tasarruf), idare ve kullanma hakkı olup, orman mülkiyeti ise 
orman alanlarına yönelik idare ve kullanma hakkım tanımlar. 

ülkemizde orman alanlarının idare ve kullanılmasını esas alan sahiplilik ilk 
kez 1837 yılında yayınlanan Orman Nizamnamesinde ele alınmış olup, günümüze 
değişik evrelerden geçerek ulaşmıştır. 

4.2.2. Orman Kadastrosunun Tarihsel Gelişimi 

Orman Kadastrosu ilk kez ve esaslı bir şekilde "Orman Tahdidi" adı altında 
1937 yılında yayınlanarak yürürlüğe giran orman kanununda (3116 S.K.) ele 
alınmıştır. Söz konusu kanun incelendiğinde, orman tahdidinin 10 yıl gibi kısa bir 
süre içerisinde bitirilmesi hedeflenmiştir. 

Ancak zamanın dünya ve ülke koşulları, hedeflenen zaman sınırlarına 
uymaya engel olmuş ve konunun önemi gereği zaman yitirmemek amacıyla köktenci 
arayışlara yönelinmiştir. Bunun sonucu olarak 1945 yılında yayınlanan 4785 sayılı 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte varolan gerçek ve tüzel kişilere, vakıflara ve 
köy, belediye, özel idare vb. gibi kamu tüzel kişiliklerine ait bütün ormanlar bu 
kanun gereğince devletleştirilmiştir. 

Böylece 4785 sayılı yasa ile devletleştirilen orman alanlarının 
sınırlandırılması işlemi de orman tahdit komisyonlarına görev olarak verilmiştir. 

Köktenci bir yaklaşım ve çözüm arayışı olarak kabul edilen 4785 sayılı 
kanunun, zamanın yasama organınca yumuşatılması amacı ile 1950 yılında 5658 ve 
5653 sayılı kanunlar çıkartılarak yapılan değişiklikler sonucu, orman tahdit 
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komisyonlarının yükü dahada arttırılmıştır. 

1937 yılından beri 3116 sayılı kanun esasları doğrultusunda ve sonrası bazı 
değişiklikleri gündeme getiren 5653 ve 5658 sayılı kanunların uygulanmasıyla 
sürdürülen orman sınırlaması çalışmaları, nitelik ve nicelik bakımından bekleneni 
veremediği, ayrıca yapılan sınırlama çalışmaları sonucunda mülkiyet sorunlarında 
yığılmaların oluştuğu nedenleriyle yeni bir orman tanımının yapılması gereği 
gündeme gelmiş ve 1956 yılında 6831 sayılı orman kanunu yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

6831 Satılı kanun yeni bir orman tanımıyla birlikte orman sınırlama 
çalışmalarım yeniden ele alarak bir dizi yeni düzenleme yapmıştır. 

3116 sayılı kanunun uygulanmaya başlanmasından, 6831 sayılı kanunun 
uygulanması da dahil tüm orman sınırlandırma çalışmalarını sürdüren orman tahdit 
komisyonlarının yasal kuruluşları önemli bir değişikliğe uğratılmadan korunmuştur. 
Ancak hemen vurgulamak gerekir ki, orman tahdit komsiyonları, izlenen personel 
politikaları, yeterli sayıda nitelikli eleman bulunmayışı, konuya gerekli önemin 
verilmeyişi ve donanım eksiklikleri gibi nedenlerle bekleneni verememişlerdir. 

Orman sınırlandırma çalışmaları sürerken 1961 yılında yürürlüğe giren 
Anayasamızın 131. maddesiyle orman alanlarının daraltılamayacağı amir hükmü 
getirilmiş ve aynı madde 1970 yılında değiştirilerek 6831 sayılı kanunun 2. 
maddesinde önemli bir değişiklik yapan 1744 sayılı kanun 1973 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Aynı kanun orman tahdidi yerine orman kadastrosu tanımım getirmiş ve 
tahdit komisyonlarının da ismini, yapısını, işleyişini ve görevlerini önemli ölçüde 
değiştirmiştir. 

1744 sayılı kanunun orman kadastrosu açısından en önemli yükü, bu tarihe 
kadar kadastrosu bitirilmiş sayılan ve bitirilmeyi bekleyen tüm orman alanlarında 
yeni bir çalışmayı gerekli kılmasıdır. 

1744 sayılı kanun ile 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin değiştirilmesi 
nedenlerinden en önemlisi, kalıcı orman sınırlarına ulaşılamamış olması, sonucu 
orman alanlarına girilerek yapay işlemlerle orman alanlarının daraltılmasıdır. 
Bunun sonucu olarak da orman mülkiyet davaları sayıları büyük boyutlara 
ulaşmış, orman-halk ilişkileri onarılamaz yaralar almıştır. 

1744 sayılı kanunda, 1961 yılma kadar niteliğini bilim ve fen bakımından 
kaybeden yerlerin orman sınırları dışına çıkarılması işleminde geçerli kriterler 
oldukça geniş kapsamlı olup objektif kriterler olarak tanımlanabilir. 

Ancak 8 yıl gibi kısa bir zaman sonra 1982 Anayasamızın 169. maddesinde 
orman niteliğini kaybetme zaman sınırı 31.12.1981 tarihine çekilmiştir. 1982 
Anayasasının ilgili maddelerine paralel olarak 6831 sayılı kanunun 2. maddesi 2896 
sayılı kanun ile değiştirilmiş ve aynı kanun ile 6831 sayılı kanunun 7. maddesi 
değiştirilerek orman kadastro komisyonlarının yapısında değişiklik yapılmıştır. 
Ayrıca orman kadastro komisyonlarına herhangi bir nedenle unutulmuş orman 
alanlarının da sınırlandırılması görevi verilmiştir. 

1744 ve 2896 sayılı kanunların uygulanmasında orman niteliğini kaybetmesi 
nedeniyle orman sınırları dışına çıkarılan alanların saptanmasında objektif 
sayılabilecek, 

-Orman bütünlüğünün korunması 
-Su ve toprak rejiminin zarar görmemesi 

gibi kriterler, yasama organınca bazı sorunların giderilmesi amacıyla 1986 yılında 
3302 sayılı kanun ile 2896 sayılı kanun kapsamından çıkarılmıştır. Aynı zamanda 
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2896 sayılı kanunla yasayla sınırlandırılması şart koşulan "unutulan ormanların 
kadastrosu” görevi de komisyonlardan alınmıştır. 

Son olarak 1987 yılında çıkarılan 3373 sayılı kanun ile 6831 sayılı kanunun 
1. maddesinin f ve g bentlerinde yapılan değişikliklerle "geçerli tapu" ibaresi 
kanun metninden çıkarılmışsa da, bu ifadenin çıkarılması konunun esasına ilişkin 
değildir. Tapuların mevcut kanunlar karşısında geçerli olup olmadığı tartışma 
konusu edilecektir. 

4.3. MEVCUT DURUM 

4.3.1. Dünyadaki Durum 

Diğer ülkelerde ve özellikle gelişmiş ülkelerde orman kadastrosu sorununun 
hemen hemen hiç olmaması olsa da genel kadastro içerisinde ele alınmakta olması 
nedeniyle, ülkemizdeki mevcut durumla ilişkisi bakımından değerlendirilemiyeceği 
için, Dünya ülkelerindeki mevcut orman kadastro faaliyetlerine ilişkin her hangi 
bir durum değerlendirilmesi yapılmamıştır. 

4.3.2. Türkiye'deki Durum 

ülkemizde, önceki bölümde özetlenen değişik kanunların uygulanmasıyla 
günümüze ulaşılmış ve 5’inci BYKP’ı dönemi sonu itibariyle 10.702.601. ha. orman 
kadastrosu, 4.344.381. ha. aplikasyon, 261.988. ha. 2'ncı' madde uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. 

3116, 6831, 1744, 2896 ve 3302 sayılı kanunların uygulanması sonucu 6'ncı 
BYKP’ı dönemine kadar kadastrosu yapılan orman alanları, aplikasyon, orman 
niteliğini kaybetmesi nedeniyle 2'nci madde uygulaması yapılarak orman sınırları 
dışına çıkarılan yerlere ilişkin fiziki gerçekleşme miktarları plan dönemleri 
itibariyle Tablo: 5'te gösterilmiştir. 

Ancak, aplikasyon ve 2’nci madde uygulamalarının özelliği gereği hedef ve 
programları daha önceden belirlenememektedir. Bu nedenle tablolarda söz konusu 
faaliyetlere ilişkin hedef ve programlar belirtilmemiş, sadece gerçekleşmelerine yer 
verilebilmiştir. 

Halen ülke düzeyinde 1993 yılı sonu itibariyle 150 adet orman kadastro 
komisyonu görev yapmaktadır. 

Vll'ncı BYKP'ı döneminde hedeflenen ve planın ilk dört yılında 
gerçekleştirilen kadastro çalışmaları ile aplikasyon ve 2'nci madde uygulamaları 
miktarları Tablo: 6'da gösterilmiştir. 

4.4. MEVCUT DURUMUN VI'NCI PLAN HEDEFLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Orman kadastrosu ve mülkiyeti konusunda ciddi sorunlar bulunmakla 
birlikte, VI'ncı plan döneminin ilk dört yılı için belirlenen hedefler, her yıl için 
ortalama % 100'ün üzerinde bir oranla gerçekleştirilmiştir. 

Bununla birlikte, 1993 yılı başında kadastro komisyonları sayısının 200 
adede çıkarılması hedeflendiği halde 1993 yılı sonu itibariyle ancak 150 adet 
komisyonun kuruluşu tamamlanabilmiş ve çalışmalar bu komisyonlar tarafından 
yürütülmüştür. 
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4.5. ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ (TASARRUF) SORUNLARI 

Orman kadastrosunun tarihsel gelişimi bölümünde ele alınan her evrede 
yaşanan genel sorunlar öncelikle tartışılırsa, günümüze ulaşan çıkmazların 
saptanması ve çözüm önerileri daha kolay ortaya konulabilecektir. 

4.5.1 Yasal Sorunlar 

1937 yılından günümüze kadar farklı tarihlerde orman alanlarının tanımına 
ve dolayısıyla ormanların sınırlandırılıp güvence altına alınmasını (tahdit ve sonra 
kadastro) doğrudan ve dolaylı biçimde etkileyen değişiklikler (3116, 4785, 5658, 
6831, 1744, 2896, 3302, 3373, 3402, 3493 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikler) 
yapılarak hız, ekonomi, orman-halk ilişkilerinin iyileştirilmesi mülkiyet sorunlarının 
azaltılması amaçlanmışsada beklenen çözüme ulaşılamamıştır. 

Orman kadastrosu sorununun çözümünde yasal değişikliklere öncelik 
tanınırken, her yasal değişikliğin uygulanması, sorunu daha karmaşık hale sokmuş 
ve yeni değişiklikleri gündeme getirmiştir. 

Kanunlarda yapılan değişiklikler ile ülke topraklarının daha ekonomik ve 
ülke yararına kullanılması, toplumsal gelişmeler (nüfus artışı) sonucu oluşan 
toprak gereksiniminin karşılanması, mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi gibi haklı 
sayılabilecek gerekçeler dikkate alınmışsa da, sonuç olarak anayasamızla güvence 
altına alınmış orman alanlarının orman sınırlarının dışına çıkartılmasına neden 
olunmuştur. Söz konusu orman alanları dışına çıkarma işlemleri, o boyutlara 
ulaşmıştır ki, "orman alanı olarak korunmasında ülkemiz adına büyük yararlan 
olan topraklar" da orman sınırları dışına çıkarılmıştır. 

Yine kanunlarda yapılan değişikliklerin sık ve beklenen olaylar biçiminde 
algılanması, yasalara saygılı vatandaşların dışında, sürekli orman alanlarından yer 
kazanma alışkanlığı kazandırılmış bir kesimin oluşmasına neden olmuştur. 

4.5.2. İdari Sorunlar 

önceki bölümde ele alınan yasal değişikliklerin uygulanmasına ve kalıcı 
orman sınırlarının saptanmasına yönelik çalışmaları bir an önce gerçekleştirmek 
zorunda olan idarenin, bütün iyi niyet ve özverili çalışmalara rağmen, kendi 
içindeki idari sorunlar çözüme kavuşturulamamıştır. 

İdari sorunların en önemlileri ve orman kadastrosunun tarihsel gelişmesi 
sürecinde sürekli yaşanan, yetişmiş uzman personel eksikliği, personele tanınan 
sosyal haklar, çalışma güvencesi, çalışanların sosyal baskılara maruz kalması, idari 
yapılanma içerisinde iletişim eksikliği vb.sorunlardır. 

Bu sorunların ortadan kaldırılmasına idarece gerekli önemin verilmemesi, 
orman kadastro komisyonlarının çalışmalarını doğrudan olumsuz olarak 
etkilemektedir. 

İdari sorunların oluşturduğu olumsuzluklar orman kadastrosundaki 
çalışmalara ilişkin sorunların giderek yığılmasına sebep olmaktadır. 

Orman kadastro sorunun çözümünde görev alan teknik elemanların, sık sık 
gerçekleştirilen yasal değişikliklerin uygulanmasında aynı yere defalarca (örneğin; 
210 köye 4 kez) gönderilmesi, kamuoyunun idareye ve idari istikrara olan 
güveninin sarsılmasına neden olmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle orman kadastro komisyonlarında görev alma isteği 
azalmış, tayinle görevlendirilenlerin de çalışma sürekliliğinin sağlanamaması, 
yapılan çalışmaların duyarlılığı ve niteliği konusunda kuşkular oluşturmuştur. 
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Böylesi kuşkulu ve yığın halindeki sorunlarla uğraşma konumunda kalan arman 
kadastro komisyonları çalışanlarının bu görevlerinden en kısa zamanda ayrılarak 
başka görevlere atanma talepleri yoğunlaşmıştır. 

Yine orman kadastro komisyonlarının çalışmalarım sürdürdüğü güç arazi 
koşullarına rağmen, herhangi bir büro işinde görevli teknik eleman gibi 
ücretlendirilmesi personel sorununu daha da ağırlaştırmıştır. Bu durum yarım 
yüzyıldan fazla bin zamandın devam eden onman kadastrosu çalışmalarının kalıcı 
sonuçlara ulaştırılamamasımn en önemli çıkmazlarından biridir. 

Her şeye rağmen büyük harcamalar ve uğraşılar ile gerçekleştirilen orman 
kadastrosu çalışmaları ve sonuçlarının orman idaresinin yerel birimlerince gerekli 
ölçüde ciddiye alınmaması ve olaya sahip çıkılmaması, saptanan orman sınırlarının 
korunamayışına ve yeni sorunların bizzat idare tarafından oluşturulmasına neden 
olmuştur. Bu durum hala devam etmektedir. 

4.5.3. Kuruluşlar Arası İlişki Sorunları 

Orman kadastrosu çalışmaları öncelikle ormancılık sektörü içinde 
yabancılaşırken, yani kurum içi birimlerle olan iletişimi sağlamakta güçlük 
çekerken, aynı konuda çalışan diğer kuruluşlarla gerekli iletişimi de yeterince 
sağlayamamıştır. 

Aslında orman kadastrosu genel kadastrodan gerek alansal (ülke bütünlüğü) 
gerekse teknik açıdan uygulama biçimi dışında hiçbir ayrıcalığa sahip değildir. 
Orman kadastrosu genel kadastronun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu nedenle, orman kadastrosu çalışmalarının aynı konuda çalışan kamu 
kuruluşlarıyla (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı v.b.) 
uyum içerisinde sürdürülmesi kaçınılmaz zorunluluktur. 

Söz konusu uyumun sağlanmasında ilgili kuruluşlar arasında güçlü iletişimi 
ve birlikteliği sağlayacak temel ilkeler canlı tutulamadığından sorunlar 
oluşmaktadır. 

Kuruluşlar arasında birlikteliği sağlayan yasal düzenlemeler (büyük ölçekli 
haritaların üretimine yönelik yönetmelik ve tescile konu olan plan ve haritalar 
yönetmeliği) orman kadastrosunda da uyulması gereken genel esasları 
kapsamamaktadır. 

4.5.4. Teknik Gelişme Sorunları 

Günümüzde ormancılık çalışmalarında en önemli sorunlardan biri temel altlık 
sorunudur. Tüm ormancılık çalışmalarında ortaklaşa kullanılacak ve aynı zamanda 
diğer kuruluşlarca da gerek kullanım, gerekse teknik açıdan geçerli sayılacak bir 
temel altlık (konusal harita) üretilememiştir. 

Hava fotoğraflarının, analitik değerlendirme sistemlerinde değerlendirilerek 
üretilecek sayısal altlıklar oluşturulamamıştır. 

Hem kuruluşlararası ortaklaşa çalışılmasını, hemde veri iletişiminin 
sağlanmasını ve ayni alanlarda tekrarlı çalışmanın önlenmesini temin bakımından 
ideal konum olarak tanımlanacak orman sınır noktalarının, hava fotoğrafları alımları 
öncesi işaretlenmesi ve oryantasyon için gerekli ölçü noktalarının da (nirengi ağı 
sıklaştırılması) ayni esaslar doğrultusunda işaretlenmesi gerçekleştirilememiştir. 

4.5.5. Tasarruf Hakları Sorunları 

Tasarruf (Mülkiyet) konuları, yani orman alanlarının idare ve kulammı 
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zaman içinde kadastrodan daha önemli boyutlara ulaşmıştır. Ülke gereksinimlerini 
karşılamak amacıyla kamu yararına muvafakat, izin veya irtifak hakkına konu olan 
ormanlarda yerleşim ve tesisler gelişmeler göstermiştir. 

Bununla beraber, tasarruf haklarının kullanılması ve kontrol altına 
alınabilmesi bakımından, kadastrosu yapılmış ve kesinleşmiş orman sahalarının 
tapuya tescil işlemleri süratle sonuçlandırılamamaktadır. 

Konuları itibariyle birbirinden farklı kullanımlar (maden, turistik tesis, 
karayolu, baraj, enerji nakil hattı vb.) için çevre etki değerlendirmesi 
yapılmamaktadır. 

4.5.6. Teşkilatlanma Sorunları 

Orman kadastrosu çalışmaları OGM. bünyesinde bulunan bir Daire 
Başkanlığınca sürdürülmektedir. Tarihsel gelişim içerisinde boyutları vurgulanan 
orman kadastrosunun kalıcı bir çözüme ulaştırılmasında önemli teşkilatlanma 
sorunları bulunmaktadır. 

Bu sorunları kısaca aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 

a) ülkemizde yaklaşık 21 milyon hektar olarak kabul edilen ormanlarımızın 
sınırlandırılıp güvence altına alınması ve sonrası her türlü tasarruf haklarının 
planlanması, verilmesi ve izlenmesi gibi çok yönlü görevleri de yerine getirecek 
olan söz konusu daire başkanlığı yetersiz kalmakta ve idari açıdan diğer kuruluş 
ve kendi alt birimleriyle iletişimi hızla gerçekleştirememektedir. 

b) Sık sık yasal değişikliklere zemin hazırlayan ve haklı gerekçeler olarak 
ileri sürülen sosyo-ekonomik sorunların değerlendirilmesi, orman alanlarının 
sınırlandırılmasında mutlaka dikkate alınması kaçınılmaz olan arazi sınıflandırılması 
sorunlarının çözümü, gerçekleştirilen orman kadastrosu sonuçlarının yaşatılması, 
korunması, orman kadastrosu çalışanlarının özlük haklarının ve güç arazi 
koşullarında çalışma ortamının iyileştirilmesi, kuruluşlararası iletişimin ve ortaklaşa 
çalışmanın sağlıklı bir şekilde sağlanması, idari sorunlar bölümünde belirtilen 
sorunların ortadan kaldırılabilmesi bakımından orman kadastro çalışmaları için 
zorunlu olan yeni bir teşkilatlanma yapısı oluşturulamamıştır. 

4.6. VM’NCI PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER 

Orman kadastro sorunun sağlıklı bir biçimde çözümlenmesi ve orman 
sınırlarının kalıcılığının sağlanması amacıyla Vll’nci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Döneminde beklenen gelişmeler özet olarak aşağıda belirtilmiştir. 

-Orman kadastrosunun tarihsel gelişiminde vurgulandığı gibi ardı arkası 
kesilmeyen ve sonuç olarak orman alanlarının giderek daralmasına sebebolan yasal 
değişikliklere son verilmesi beklenmektedir. 

-Orman kadastrosunu doğrudan ve dolaylı etkileyen, bitirilmiş orman 
kadastrosunun yenilenmesine, orman kadastrosunun bitmeden başlıyan bir niteliğe 
büründürülmesine sebebolan yasal değişikliklerde belirtilen kriterlerin belirli 
boyutlarda sınırlandırılması ve böylece orman kadastro komisyonları arasında 
uygulama birliği sağlanması, uygulamada yaşanan kriter yetersizliği veya bu 
yetersizliğin uygulayıcıya tanıdığı esnekliğin sınırlandırılması suretiyle orman 
kadastrosu sonuçlarının değerlendirilmesinde beliren kuşkuların ortadan 
kaldırılması beklenmektedir. 

-Orman sınırları içinde kalmasında kaçınılmaz yararlar olan orman toprağı 
alanlarının orman sınırları dışına çıkarılmasının önlenmesi umudedilmektedir. 
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-Orman kadastrosunu doğrudan etkileyen ve kadastro komisyonlarında 
tekrarlı çalışmaları zorunlu kılan yasal değişikliklerin uygulanmasından önce, tüm 
orman alanlarının "ilk tesis kadastrosu"nun bitirilmesi beklenmektedir. 

-Orman alanlarına yönelik tasarruf haklarının ciddi boyutlarda ele alınarak, 
orman alanlarının başka amaçlar doğrultusunda kullanımına fırsat veren, orman 
alanları dışına çıkarma işlemine belirli sınırlamalar getirilmesi beklenmektedir. 

-Orman kadastrosu tamamlanan alanların tescil işlemlerinin en kısa zamanda 
tamamlanması beklenmektedir. 

-Orman kadastrosunun büyük harcama ve emek ürünü olduğu, her kuruluş 
tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunduğu, bu konuda saptanmış genel 
esaslara uyulması gerektiği açısından hareketle, ayni konuda çalışan diğer 
kuruluşlarla ortaklaşa çalışma olanakları esaslarının belirlenmesi beklenmektedir. 

-Orman kadastrosu çalışmalarına hız, ekonomi kazandıracak teknolojik 
gelişmelerin devreye sokulması ve böylece de gerek ormancılık sektöründe, 
gerekse diğer sektörlerde kullanılacak, ortaklaşa çalışma olanakları sağlıyacak 
"temel bir altlığa" kavuşulması beklenmektedir. 

-Orman kadastrosunun gerçekleştirilmesinde ve yaşatılmasında kadastro 
teşkilatının yenilenmesinin gerekli ve zorunlu olduğu dikkate alınarak, bu günkü 
"Orman Kadastro ve Mülkiyet Dairesi BaşkanlığV'mn "Orman Kadastro ve Mülkiyeti 
Genel Müdürlüğü" şeklinde teşkilatlanması beklenmektedir. 

4.7. VlI'NC'l PLAN DÖNEMİ İÇİN HEDEFLER VE POLİTİKALAR 
4.7.1. Hedefler 

Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde orman kadastro komisyonu 
sayısının 200’e çıkarılması hedeflenmekte olup, 200 komisyonla gerçekleştirilmesi 
hedeflenen orman kadastrosu, aplikasyon ve 2'nci madde uygulaması faaliyetleri 
Tablo:7'de gösterilmiştir. 

4.7.2. Politikalar 

Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi için "politikalar" aşağıda 
belirtilmiştir. 

1- Ormancılıkla ilgili yasalar ve mevzuat yeniden gözden geçirilmeli, ormaın 
kadastro çalışmaları bitmeden başlıyan faaliyetler konumunda olmaktan 
kurtarılmalıdır. 

2- Yasal boşluklardan yararlanarak orman alanlarından yer kazanma 
alışkanlığının ortadan kaldırılmasına ilişkin her türlü önlem alınmalıdır. 

3- Kamu yararı gerekçesi ileri sürülerek orman alanlarının daraltılmasının 
önlenmesi için gerekli yasal ve kurumsal önlemler alınmalıdır. 

4- Teknolojik gelişmelerden de yararlanarak orman alanlarına yönelik 
"konusal temel altlıklar" üretilmelidir. 

5- Orman kadastrosunun, genel kadastronun ayrılmaz bir parçası olduğu göz 
önünde bulundurularak, konuyla ilgili kuruluşlarla ortak çalışma eszslaırı 
belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

6- Orman kadstrosunun bitirilmesini engelleyen en önemli etkenlerden biri 
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olan, aynı yerlerde tekrarlı çalışmaları gündeme getiren uygulamalara son 
verilmeli, hiç kadastrosu yapılmamış alanlardaki "ilk tesis kadastrosu” 
çalışmalarına önem ve yoğunluk kazandırılmalıdır. 

7- Orman kadastrosu sonuçlarının yaşatılabilmesi bakımından Orman İşletme 
Müdürlükleri bünyesinde bir "Orman Kadastro ve Mülkiyet Şefliği" kuruluşu 
gerçekleştirilmelidir. 

8- Orman Kadastro komisyonlarında görev alan teknik elemanların özlük 
hakları düzeltilmeli, kadastro komisyonlarında teknik eleman olarak çalışmak cazip 
hale getirilmelidir. 

9- Elli yıldan fazla zamandır, Orman Genel Müdürlüğü'nün bir Daire 
Başkanlığı tarafından sürdürülen orman kadastro çalışmalarının günümüz 
koşullarında Daire Başkanlığı boyutlarım aştığı dikkate alınarak, söz konusu 
çalışmaların bir an önce tamamlanması, biriken sorunların hızla ve ekonomik 
biçimde çözümlenmesi için "Orrnan Kadastro ve Mülkiyeti Genel Müdürlüğü" 
şeklinde yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmelidir. 

10- Orman kadastrosunun yapılmış olmasından daha da önemli olan 
yaşatılmasıdır. Yaşatılmayan orman kadastrosu, hem kamuoyunda, hemde konu 
dışındakilere yeni yasal değişiklikler için haklı gerekçeler hazırlamaktadır. Bu 
nedenle orman kadastrosu sonuçlarının yaşatılması amacıyla orman işletmeleri 
bazında kurulan ve münhal olan Orman Kadastrosu ve Mülkiyet Şefliklerine 
süratle atlama yapılmalıdır. 

11- önceki maddede orman sınırlarının yaşatılmasına yönelik önerilen "Orman 
Kadastrosu ve Mülkiyet Şeflikleri" ne rağmen, yöre halkı ile bütünleşen orman 
sınırlarının korunması oldukça güçtür. Bu noktada yapılması gereken, yöre halkım 
bir taraf olarak görmeden onlarla belirli noktalarda bütünleşerek, orman 
sınırlarının korunması, yaşatılması sağlanmalıdır. 
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TABLOLAR 



TABLO 5: PLAN ÖNCESİ VE PLANLI DÖNEMLERDE PROGRAMLANAN VE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ORMAN KADASTROSU İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
APLİKASYON VE 2'NCI MADDE UYGULAMALARI 

PLAN 
DÖNEMLERİ 

YILLAR FAALİ Y E T L E R 

Orman Kadastrosu Aplikasyon 2. Madde 
Uygulaması 

Program 
(Ha) 

Gerçekleşme 
(Ha) 

Gerçekleşme 
(Ha) 

Gerçekleşme 
(Ha) 

- Plan 
öncesi 

- 3.839.936 

1 1963-1967 - 800.391 

11 1968-1972 - 1.766.824 

III 1973-1977 - 1.368.156 1.396231 62.654 

IV 1979-1983 - 1.146.182 1.008.220 27.022 

- 1984 - 62.453 496.677 11.707 

V 1985-1989 1.577.500 1.401.639 1.117.031 147.721 

TOPLAM 10.702.601 4.344.381 261.988 

Kaynak: OGM. Kayıtları 
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TABLO 6: VI'NC'l BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE PROGRAMLANAN 
VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORMAN KADASTROSU MİKTARLARI İLE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN APLİKASYON VE 2'NCİ MADDE UYGULAMALARI 

YILLAR FAALİYETLER 

Orman Kadastrosu Aplikasyon 2'nci Madde Uy. 

Program 
(Ha) 

Gerçekleşme 
(Ha) 

Gerçekleşme 
(Ha) 

Gerçekleşme 
(Ha) 

1990 684.000 407.510 315.294 33.865 

1991 684.000 449.661 259.957 24.758 

1992 684.000 438.749 260.784 29.032 

1993 684.000 410.087 267.640 19.321 

1994 1.114.000 - - -

TOPLAM 

Kaynak: OGM. Kayıtları 
(*) Plan periyodu tamamlanamadığından gerçekleşme toplamları verilmemiştir. 

TABLO 7: VII'NCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
DÖNEMİ ORMAN KADASTROSU HEDEFLERİ 

YILLAR FAALİYETLER 

Orman Kadastrosu, Aplikasyon 
ve 2'nci Madde Uygulaması (Ha) 

1995 1.000.000 
1996 1.000.000 
1997 1.000.000 
1998 1.000.000 
1999 1.000.000 

TOPLAM 5.000.000 
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BÖLÜM-5 

\RZ-TALEP İLİŞKİLERİ 
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BÖLÜM-5 
ARZ-TALEP İLİŞKİLERİ 

GİRİŞ (Amaç, Kapsam, Yöntem, Tanımlar) 

Amaç 

7'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu'nu 
hazırlayacak olan 19 çalışma gurubundan biri olan 5 No.lu (Arz-Talep llişlileri, 
Üretim-Tüketim, İhracat-ltha_lat) çalışma gurubumuzca, "özel İhtisas Komisyonları 
çalışma Esasları" ve "özel İhtisas Komisyonları rapor Genel Çerçeveleri" göz 
önünde bulundurularak hazırlanan bu çalışmanın amacı; orman ürünlerinin arz-
talep, üretim-tüketim ve ıhracat-ıthalat bakımından mevcut durumunu geniş bir 
perspektif içerisinde incelemek, ulaşılan noktayı irdeleyerek 7' nci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemine yönelik beklenti, hedef ve politika önerilerini 
saptamaktır. 

Kapsam 

Rapor iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, ormanlarımızdan elde edilen asli orman ürünlerine 
(hammadde odun ürünleri) ilişkin arz-talep, üretim-tü ketim ve ihracat-ithalat 
durumu incelenmiş, 7'nci Beş Yıllık Planı dönemine ışık tutması bakımından konu 
ile ilgili önemli faaliyetlerin, bazı dünya ülkeleri, bilhassa AT ve EFTA ile 
karşılaştırması yapılmış, 6'ncı BYKP. dönemindeki gelişmeler ve sorunlar tartışılmış, 
7'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde beklenen olası gelişmeler ortaya 
konularak hedefler ve politika önerileri belirlenmiştir. 

İkinci bölümde, ormanlarımızdan elde edilen tali orman ürünleri (odun dışı 
orman ürünleri) ele alınmış birinci bölüme paralel bir şekilde incelenmiştir. 

Yöntem 

Raporda yazı ile ifade edilen her önemli faaliyet, elde edilen veriler 
doğrultusunda sayısal olarak da desteklenmiştir. Bu nedenle çok sayıda tablo 
düzenlenmek zorunda kalınmıştır. 

Tanımlar 

Orman Ürünleri: Orman ürünleri, bitkisel orman ürünleri, hayvansal orman 
ürünleri, bitkisel ve hayvansal orman ürünleri dışındaki orman ürünleri olarak 
üç gurupta incelenmelidir. Bu raporun konusu bitkisel orman ürünleri olduğundan 
diğerlerine değinilmeyecektir. 

Bitkisel Orman Ürünleri: Ağaç, ağaççık, odunsu, ot ve otsu formdaki bitki 
kökenli orman ürünleri olup, asli orman ürünleri (hammadde odun ürünleri) ve tali 
orman ürünleri (odun dışı orman ürünleri) olmak üzere iki gurupta 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle rapor da iki bölümden oluşmaktadır. 

Asli Orman ürünleri: Devlet ormanlarından ve sahipli arazilerden belli 
standartlara göre,tomruk, tel direği, maden direği, sanayi odunu, kağıtlık odun, 
lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odun adı altında üretilen hammadde odun 
ürünleri, asli orman ürünleri olarak tanımlanmaktadır. 

Yukarıda sayılan ürünlerden yakacak odun hariç diğerleri, endüstriyel odun 
kapsamında değerlendirilmektedir. 
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Tali Orman ürünleri(Odun dışı orman ürünleri): Orman içinde ve 
açıklıklarında yetişen ağaç, ağaççık, odunsu, ot ve otsu bitki türleri ile bunların 
yaprak, çiçek, tohum, gövde ve köklerinden elde edilen çeşitli ürünler ve balzami 
maddeler, tali orman ürünleri (odun dışı orman ürünleri) olarak adlandırılmaktadır. 
Aslında "tali orman ürünleri" tanımı yerine "bitki kökenli odun dışı orman 
ürünleri" tanımının kullanılması daha gerçekçi olacaktır. 

5.1. ASL'l ORMAN ÜRÜNLERİ: 

5.1.1. Yakın Seçmişteki Gelişmeler ve Mevcut Durum: 

Bu bölümde asli orman ürünlerinin, üretim, arz, talep, ihracat, ithalat, 
tüketim açısından, Türkiye'de ve dünyada, yakın geçmişteki gelişmeler ve mevcut 
durum İncelenmektedir. 

5.1.1.1. Türkiye'de Yakın Geçmişteki Gelişmeler ve Mevcut Durum: 

5.1.1.1.1. üretim: 

Asli orman ürünleri (hammadde odun ürünleri) üretiminin mevcut durumu, 
biri diğeri ile ilişkili ve birinin diğerini etkileme önceliği göz önünde 
bulundurularak, üretim Kaynakları, ürün Standartları, üretim Miktarı ve Değeri, 
Stok Durumu (ürün Stoku), İstihdam, Maliyetler, Fiyatlar alt başlıkları altında 
incelenmiştir. 

a) üretim kaynakları: 

Bilindiği üzere hammadde odun ürünleri (tomruk, tel direği, maden direği, 
sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, yakacak odun) üretim kaynağı 
ormanlar ve diğer ağaçlık alanlardır. 

ülkemiz ormanlarının SS99 u Devlet ormanı durumundadır. Bu sebeple 
ülkemizde, hammadde odun ürünleri esasen Devlet ormanlarından üretilmektedir. 
Çok az miktarda da, özel ormanlarda ve özel kesime ait arazilerde gurup , küme 
ve sıra halinde yetişmiş, yetiştirilmiş ve yetişmekte olan ağaç ve ağaççıklardan 
hammadde odun ürünleri üretimi yapılmaktadır. 

b) üretim Kapasitesi ve Kullanımı: 

Ormanlarımız amenajman planlarına göre işletildiğinden üretim kapasitesi, 
amenajman planlarının verdiği koru ve baltalık eta miktarları olarak düşünülmüş, 
kapasite kullanımı ise, plan verilerinden yıllar itibariyle fiilen üretime verilen 
miktarlar olarak ele alınmış ve Tablo: 8’de gösterilmiştir. 

Tablodan görüleceği üzere, plan etalarımn yıllar itibariyle 3S55-60 ı üretime 
verilebilmektedir. Bunun başlıca sebepleri: 

1-) Yol şebek planlarında öngörülen yeni yol inşaatlarının bitirilememesi, 

2-) Sosyal baskılar ve ihtilaflar sebebiyle bazı yörelerde üretime 
girilememesi, 

3-) Bazı asli ağaç türlerimizde uygulama yılında bol tohum olmaması 
yüzünden tohumlama kesimlerinin yapılamaması, 

4-) Orman yangınlarından dolayı servette azalma olması şeklinde 
sıralanabilir. 
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Ayrıca, yılda yaklaşık 11,5 milyon m3 civarında gizli tüketim yapıldığı 
dikkate alınırsa, ormanlardan plan verilerinin üzerinde eta alındığı ve bunun da 
servet ve eta azalmasına sebebiyet veren etkenlerden biri olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Diğer taraftan amenajman planlarına göre toplam etamn 3575- 80 i 
gençleştirme, 3520-25 i bakım etası olarak verilmektedir. Gençleştirme çalışmalarında 
kısmen veya tamamen başarısızlığa uğramldığında, son hasılat etaları plana göre 
alınamamakta ve bu üretimin düşmesine sebep olmaktadır. 

c) üretim Yöntemi ve Teknoloji: 

ülkemiz ormanlarımndan elde edilen asli orman ürünlerinin hemen hemen 
tamamı, orman köylülerinin elinde bulunan araç-gereç ve malzemelerle 
üretilmektedir. 

Ağaç kesme, genel olarak motorlu zincirli testreyle gerçekleştirilmekte olup, 
bölmeden çıkarma faaliyetlerinin 3590 ı hayvan ve insan gücü, 3S10 u da makina 
gücüyle yerine getirilmektedir. Taşıma işleri kamyon ve tarım traktörleriyle,istif 
işi ise genellikle insan gücü ve çok az bir miktarda istifleme vinci ile 
yapılmaktadır. 

d) ürün Standartları: 

Sektörde üretilen ürünlerin hemen hepsi için, Türk Standartları enstitüsü 
(TSE) tarafından standartlar hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

e) üretim Miktarı ve Değeri: 

Orman Genel Müdürlüğü'nce yılda ortalama 6.5-7.0 milyon m3 endüstriyel 
odun 8.0-9.0 milyon m3 de yakacak odun üretilmektedir, özel kesim ise yılda 
yaklaşık 2.5 milyon m3 endüstriyel odun 1.3 milyon m3 de yakacak odun 
üretmektedir. 

1988-1992 yılları için ana mallar itibariyle gerçekleşen üretim miktarları 
Tablo:9 da gösterilmiştir. Kağıtlık odun üretim miktarlarının yıllar itibariyle büyük 
değişiklik göstermesi; 1988 ve 1989 yıllarında SEKA'ya yapılan teslimatın fazla 
oluşu ve 1990 yılında bu iş yerinde yapılan grevin hammadde kullanımım 
azaltmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, kağıtlık odun tahsis fiyatlarının serbest 
piyasa fiyatlarından çok düşük kalması teslimatı yavaşlatmıştır. 

Tel direği miktarlarındaki değişiklikler ise, TEK ve PTT'nin yıllık yatırım 
programları ve taleplerinin değişmesinden kaynaklanmaktadr. 

1988-1992 yılları için üretim değerleri cari fiyatlarla Tablo: 10 da, 1988 ytb 
fiyatları ile de Tablo: 11 de gösterilmiştir. 

Ayrıca, ortalama birim satış fiyatları üzerinden 1988-1992 yılları üretim 
değerleri Tablo: 12 de gösterilmiştir. 

f) Stok Durumu: 

Ormancılık sektöründe stok durumu planlama bakımından büyük bir önem 
taşımaktadır, iyi bir stok planlaması yapılabilmesine katkı sağlamak bakımıdan stok 
durumu iki alt başlık halinde özet olarak ele alınmıştır. 

- Sermaye Stoku: Ormancılık sektörünün asıl sermayesi orman servetidir. 
1963-1972 yılları arasında yapılan envantere göre ülkemiz ormanlarının serveti 
yaklaşık 813 milyon m3 tür. Son yıllarda Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) bu 
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servetin ortalama 8 milyon m3/yıl dikili kabuklu gövde hacminin (D.K.G.H) üretime 
verildiği kabul edilirse, alınan yıllık koru ormanı etasımn, orman servetine oranı 
*1 seviyesindedir. Bu oranın H1.5-1.6 ya çıkarılması halinde üretime verilebilecek 
miktar 13 milyon m3 s ulaşabilecektir ki, bu da ülkemizdeki yuvarlak odun arz 
açığını kapatabileceği gü»* birim hacme düşen tevzi masraflarım azaltarak 
maliyetlerin düşmesini sağlayacaktır. 

Ormancılık sektörünün, özellikle sektördeki kuruluşlardan Orman Genel 
Müdürlüğü'nün sermaye stoku çerçevesinde değerlendirilen amortismana tabi pek 
çok alet, makina, ekipman, bina v.b. gibi mevcut stokları da bulunmaktadır. 
Bunların yaşlarına göre değerini ve birikmiş amortismanım bu raporda göstermek 
olanaksızdır. Ancak bir fikir vermesi bakımından, 1993 yılı tevzi giderleri olan 
3 185 milyar TL nin, 10 milyar TL. sının amortisman karşılığı giderler olduğunu 
belirtmek yeterli olacaktır. 

- Örün Stoku: Orman Genel Müdürlüğü'nün 1982 yılından beri, yıl sonlarında 
devreden hammadde odun üretimi stok miktarları ana mallar itibariyle Tablo: 13 
de gösterilmiştir, özel kesimce üretilen ürünlerin yılı içerisinde tüketildiği ve yıl 
sonunda stok devretmediği kabul edilmektedir. 

Bilindiği üzere, stoklara girmiş olan hammadde odun ürünleri kıymetli 
stoklar bilançonun aktifinde yer almakta, bilanço karının yüksek görünmesine 
sebep olmaktadır. îşfce bu nedenle Orman Genel Müdürlüğü'nce üretilen hammadde 
odun ürünlerinden bir sonraki yıla devreden miktarlar, OGM karının yüksek 
görünmesine, dolayısıyla fazla miktarda kurumlar vergisi ödenmesine sebep 
olmaktadır. 

Böylece ormancılık sektörünün parasal kaynağı sektör dışına aktarılmış 
olmaktadır. Halbuki gelişmiş ve ormanca zengin ülkelerde, bu işlemin tersine, diğer 
sektörlerden ormancılık sektörüne kaynak aktarılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu 
kaynak aktarımı; vergi muafiyeti, düşük faizli ve uzun vadeli kredi kullanımı veya 
hibe yolyla sağlanabilmektedir. 

g) Maliyetler: 

Ana mal gurupları itibariyle 1992 ve 1993 yıllarına ait maliyetler, Devlet 
Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesine göre hesap 
edilmiş ve Tablo: 14 de gösterilmiştir. 

h) Fiyatlar: 

1975-1992 yılları arasında açık artırmalı olarak satılan üçüncü sınıf normal 
boy kerestelik kayın, meşe ve çam tomruklarının cari satış fiyatları Tabk>i15 de 
gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde yapraklı ağaç tomruklarının, iğne yapraklı ağaç 
tomruklarına karşı göreceli bir fiyat artışı içinde olduğu görülmektedir. 

1984 yılında yuvarlak hammadde odun üretimine getirilen gümrük muafiyeti 
ve 1992 yılında eş etkili vergi ve fonlarda yapılan indirimler ve bundan sonra 
sürekli artan ithalat, iç fiyat artış bvnnı yavaşlatmış, ancak genel seviyeyi 
enflasyon seviyesine düşürememiştir. 

Bu tablo, gümrük ve eş etkili vergilerde yapılan indirimlerin ne denli 
yerinde olduğunu, bundan sonra da uygulanacak politikaların bu yönde devam 
etmesi gerektiğini göstermesi bakımından çarpıcıdır. Zaten Fiyat/Ağırlık oranının 
yüksek olduğu bu ürünlerde; taşıma, yükleme-boşaltma, depolama masraflarının 
yüksekliği gümrük vergisi etkisini göstermektedir. 

OGM. tarafından üretilen önemli 6 ağaç türüne ait tomrukların 1988-1992 
yıllarında serbest piyasada oluşan cari fiyatları Tablo:16 da gösterilmiştir. 

69 



ülkemizde üretilen hammadde odun ürünlerinin fiyatları genel olarak ithal 
edilenlere oranla yüksek, buna karşın kalitesi düşüktür. Ayrıca, ülkemizdeki 
ormanların yapısı, soymalık ve kaplamalık kalın çaplı tomruk üretimine elverişli 
nitelikte değildir. 

i) İstihdam: 

OGM'ce üretim ve depolama faaliyetlerinde istihdam edilen işçi sayılan ve 
çalıştıkları toplam işgünü sayısı, iş nevileri itibariyle Tablo:17 de gösterilmiştir. 

Tablonun incelenmesinden, yıllar itibariyle istihdam edilen işçi sayısı ve 
toplam işgünü sayılarında önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Esasen bu 
yıllarda üretim miktarları da birbirine yakındır. 

üretim işlerini yapmak belli bir beceri ve bilgi istediğinden, bu işçileri düz 
işçi değil, kalifiye işçi olarak kabul etmek gerekmektedir. 

Çalışılan işgünü sayısını, işçi sayısına böldüğümüzde, iş nev'ileri itibariyle 
bir işçinin, bir yılda çalıştığı işgünü sayısı, ortalama 30 ile 90 gün arasında 
değişmektedir. Bir işçinin yılda 240 işgünü çalışması gerektiğini kabul edersek, 
bu iş kolunda işgücü açığından söz etmek mümkün değildir. Ancak orman içi ve 
civarı köylerde 10-12 milyon nüfus yaşadığı düşünülürse, bu kesimde çok büyük 
bir işgücü fazlası bulunduğu kabul edilmelidir. 

Teknik personelde ise, işgücü açığı bulunmaktadır. 

5.1.1.1.2. Tüketim: 

Geçmiş yıllar için yurt içi fiili tüketim miktarlarım veren güvenilir tespitler 
mevcut değildir. Bu sebeple zorunlu olarak her ürün çeşidi için OGM nin peçen 
yıldan devreden stok miktarına, o yıl OGM ve özel kesim tarafından üretilen 
miktarlar ile yine aynı yıl ithal edilen miktar ilave edilmiş, bulunan rakamcan o 
yıl içinde ihraç edilen miktar çıkarılarak yurt içi tüketim miktarları bulunmuş ve 
Tab1o:18 de gösterilmiştir. Burada özel kesimin ürettiği miktarların yılı içerisinde 
aynen tüketildiği kabul edilmiştir. 

Ayrıca, OGM'ce piyasaya arz edilen yakacak odunların haricinde gizli o arak 
da önemli miktarlarda yakacak odun tüketilmektedir. Ormancılık Ana Planında 
tesbiti yapılan bu gizli tüketim miktarları, Ana Plandan alınarak resmi tüketimle 
toplandıktan sonra tabloya konulmuştur. 

1988-1992 döneminde cari fiatlarla yurtiçi tüketim değerleri Tabk>:î9 da 
gösterilmiştir. 

5.1.1.1.3. İthalat: 

1989-1992 yıllarında yapılan hammadde yuvarlak odun ve bazı odun ürinleri 
ithalat miktar ve değerleri Tablo: 20, 21, 22, 23 de gösterilmiştir. 

ülkemizin arz açığına paralel olarak ithalat miktarı ve değerleri de nllar 
itibariyle artma eğilimi göstermiştir. 

Esasen mevcut arz açığının kısa dönemde karşılanabilmesi ancak ithilatın 
sürdürülmesi ile mümkün olabilecektir. 

Dış kaynaklardan ibreli odun temininin alternatifleri çok daha fazadır. 
Ancak, kağıtlık odun, lif-yonga odunu gibi Fiyat/Ağırlık oranı olcukça 

yüksek ürünlerin ithal olunması ekonomik olmayacaktır. Zaman, zaman bu ürinler 
de ithal edilmektedir. Lif-levha ve yonga-levha sanayiimiz yaklaşık *40 oraıında 
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gümrük koruması altında olduğundan talebin yoğunlaştığı dönemlerde düşük 
kaliteli ürünler ithal edilmektedir. Yerli ürünlerimiz de kalitesiz hammaddeye bağlı 
olarak düşük kaliteli olarak üretilmektedir. Talebin artmasıyla yakacak odun 
niteliğindeki odunlardan üretilen ürünler de piyasaya sürülebilmektedir. 

5.1.1.1.4. İhracat: 

1989-1992 yıllarında yapılan hammadde yuvarlak odun ve bazı odun ürünleri 
ihracat miktar ve değerleri Tablo: 24, 25, 26, 27' de gösterilmiştir. 

ülkemizde arz açığı bulunması nedeniyle hammadde yuvarlak odun ihraç 
edilmesi uygun değildir. Ancak, hammadde odun ithal edilerek ülkemizde 
işlendikten sonra, işlenmiş odun ürünleri ihracının teşvik edilmesi uygun olabilir. 
Bu suretle yaratılacak katma değer ülkemizde kalacağından reeksport ticareti de 
denilen bu yöntemle yapılacak ihracat ülkemiz için daha yararlı olacaktır. 

5.1.1.2. Dünya'da ve AT ülkelerinde Yakın Geçmişteki Gelişmeler ve Mevcut 
Durum: 

Ormancılık özel ihtisas Komisyonu Raporu'nun 19 No'lu (Dünya'daki Durum 
ve İlişkiler) bölümünde bu konuda daha geniş açıklamalar yapıldığından, burada, 
ülkemizdeki mevcut durumla bir karşılaştırma yapabilmek bakımından üretim, 
tüketim, ithalat, ihracat gibi bazı ana konularda Dünya ve AT. ülkeleri hakkında 
özet bilgi verilecektir. 

5.1.1.2.1. Dünya'da: 

Dünya orman ürünleri sanayiinde toplam odun kullanımı mutlak rakam olarak 
artmaya devam etmektedir. Ancak, aşırı hızda herhangi bir yükseliş 
beklenmemektedir. II. Dünya Savaşı sonrası, 1950'li yıllarda sanayide odun 
kullanımı artış hızı yıllık % 5,5 civarında iken, 1980 li yıllarda bu artış % 1-2 ye 
düşmüştür. Dünyada 1991 yılı toplam endüstriyel odun üretimi 1.6 milyar m3 dür. 
Bu miktara yakacak odun ve odun kömürü dışında bütün ağaç ürünleri dahildir. 
Endüstriyel odun üretiminde en üst sıralardaki yirmi ülke Tab!o:28'de 
gösterilmiştir. Dünyada 1991 yılında 1.6 milyar m3 endüstriyel oduna ilaveten 1.8 
milyar m3 de yakacak odun ve odun kömürü için üretim yapılmıştır. Böylece 
toplam üretim, 1981 yılında 2.9 milyar m3 den, 1991 yılında 3.4 milyar m3' e 
ulaşmıştır. Bu on yıllık dilimde yıllık ortalama üretim artışı yaklaşık % 2 kadardır. 
Odun üretiminin % 30.5'ini Asya, *21.5'ini Kuzey ve Orta Amerika, *14.6'smı Afrika, 
*11.3'ünü Avrupa, *11' ini eski SSCB, *9.9'unu Güney Amerika ve *1.2'sini 
Okyanusya ülkeleri yapmaktadır. Kıtalar itibariyle tüketim miktarları, üretim 
miktarlarına paralellik göstermektedir. Ancak, AT ve EFTA ülkeleri* Japonya ve 
Türkiye üretimlerinden daha fazlasını tüketirken, NAFTA ülkeleri üretimlerinden 
daha azını tüketmektedirler. 1980-1990 yılları arasında, yuvarlak odun üretiminde, 
AT ve NAFTA ülkelerinin payları aynı kalırken, EFTA ülkeleri, Japonya ve 
Türkiye’nin payları azalmıştır. 

Dünyada endüstriyel odundan daha fazla miktarda yakacak odun 
üretilmektedir. Yakacak odun kıtlığı, Dünyanın bir bölümünde bunalım boyutuna 
ulaşmıştır. Sahra, Güney Afrika ülkeleri ve Hindistan gibi bölgelerde ormanların 
tahribine yol açan başlıca sorunu da bu oluşturmaktadır. 

Toplam tüketimde aşırı hızda bir yükseliş beklenmezken, bazı kilit 
önemdeki ülkelerde gözlenen gelişmeler rahatsız edicidir. Çin'de orman ürünlerine 
yönelik talep büyük bir artış göstermiştir. Bugün yıllık ağaç kesimi, yeniden ağaç 
yetiştirme kapasitesinin 100 milyon m3 üzerindedir. Bir Başka ülke Hindistan'ın 
durumu da farklı değildir. Ormanları, düşüş verim nedeniyle yılda yalnızca 39 
milyon m3 ürün verebilmektedir, ülkenin talebi 2000 yılında 189 milyon m3'e 
ulaşacaktır. 
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Filipinler, Malezya, Nijerya, Fildişi Kıyısı ve Gana gibi tropik kuşaktaki 
ülkeler birbiri ardısıra, ham orman ürünü hammadde odun ihracatçısı olarak 
Dünyada öne çıkmaya başlamışlardır. Aşırı kesimler sebebiyle bu ülkelerden 
bazılarının, ileride orman ürünü ithalatçısı durumuna düşmeleri muhtemeldir. 

Kanada ve ABD'de de tahripkar nitelikte ağaç kesimleri yapılmaktadır. Tabiat 
ormanlarının ne kadarlık bölümünün korunması gerektiği konusundaki tartışmalar 
bu ülkelerde sürmektedir. 

Arz-talep yönünden;, Arjantin, Avusturalya, Brezilya, Şili, Yeni Zelanda, 
Portekiz, Güney Amerika, Ispanya, Venezüella'da geniş plantasyon alanlarından 
elde olunan ürünler olumlu bir görünüm oluşturmaktadır. Bu plantasyonlar, hektar 
başına yılda 20-35 m3 lük verime sahiptir. Doğal orman alanlarından olde olunan 
ortalama verimin 10 katına kadar çıkabilen bu rakamlar, doğal ormanlardan 
yapılacak kesimlere duyulan ihtiyacın azaltılacağım göstermektedir. 

Dünya toplam orman alanlarının beşte birine, ağaç stoğunun ise hemen 
hemen dörtte birine sahip Rusya Federasyonu sahasında, her yıl 1 milyon 
hektarlık bir alan yeniden ağaçlandırılmakta ve bundan biraz daha büyük bir 
alanda da doğal gençleştirme emniyet altına alınmaktadır. Buna rağmen üretimin 
önemli bir artış göstermesi pek muhtemel değildir. 

Bir bilgi vermek ve karşılaştırma yapılabilmesi bakımından 1986-1990 yılları 
itibariyle bazı ülkelerdeki, ülkemizi en çok ilgilendiren, tomruk ve kağıtlık odun 
fiatları sırasıyla Tablo: 29 ve 30' da gösterilmiştir. 

5.1.1.2.2. AT ülkelerinde: 

AT ülkeleri'nin 1991 yılı odun üretimi Tablo: 31' de gösterilmiştir. 
Topluluğun 1991 yılı üretimi 144 milyon m3, aynı yıl tüketimi 147 milyon m3 olup 
yeterliliği 3S98 dir. üye ülkelerden Danimarka, Almanya, Fransa, İrlanda, Portekiz 
ve İngiltere'nin üretimleri tüketimlerini karşılamakta, Diğer ülkelerin ise arz açığı 
bulunmaktadır. 

Topluluğun yuvarlak odun ithal ve ihraç miktarları 1987-1991 yılları için 
Tablo: 32'de gösterilmiştir. Bu ülkeler 1991 yılında 24.742.000 m3 yuvarlak odun 
ithal etmişler, 22.217.000 m3 de ihraç etmişlerdir. 

5.1.2. MEVCUT DURUMUN VI'NCI PLAN HEDEF VE POLİTİKALARI İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Vl'ncı plan dönemine ilişkin hammadde odun ürünleri hedefleri ve 1990, 
1991, 1992 yılları gerçekleşme miktarları Tablo: 33'de gösterilmiştir. 

Tabloda da görüldüğü üzere Vl'ncı plan döneminde Orman Genel Müdürlüğü 
ve özel kesim tarafından üretilen hammadde odun miktarlarında plan hedeflerine 
ulaşılamamıştır. Bu yüzden ülkemizdeki arz açığının ithalatla kapatılması yoluna 
gidilmiştir, ithalat miktarları Vl'ncı plan döneminde yıllar itibariyle giderek artış 
göstermiştir. 1990 yılında 1,4 milyon m3 civarında olan ithalat, 1992 yılında 2 
milyon m3'ü geçmiştir. 

Bu dönemde eski Sovyetler Birliğinin Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT.) 
dönüşmesi ve buna bağlı olarak serbest piyasa ekonomisine geçilmesi sebebiyle 
BDT., Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden daha ucuz orman ürünleri ithal 
edilmiştir. Aynı dönemde Almanya'da meydana gelen önemli miktardaki devrikler 
de dış pazarlarda etkili olmuştur. Ancak, bunlara karşılık dış pazarlarda yapraklı 
tomruk satış birim fiyatları dolar bazında artış göstermiş, yaklaşık 110 ABD. 
dolarından 157 dolara yükselmiştir. 

72 



Yine bu dönemde orman ürünlerinin ithalatında liberasyona gidilmesi gümrük 
vergi fonlarının hemen hemen kaldırılması sebebiyle iç fiyatlarla dış fiyatlar 
rekabet eder hale gelmiştir. Bu durum iç fiyatların terbiye edilmesini sağlamıştır. 
Ancak, OGM. nin de nakit darboğazına girmesi önlenememiştir. Zira OGM. ce 
üretilen ürünlerin önemli bir bölümü, yasaların getirdiği yükümlülüklerden dolayı, 
maliyetin çok altında indirimli olarak satılmaktadır. Ayrıca yine yasalar gereği, 
gayri safi satış gelirlerinden önemli miktarlarda hisse ve fonlar ödenmektedir. 
1991 yılı fiyatları ile 2520 milyar TL. olan döner sermaye bütçesine karşılık, 
yukarıda belirtilen yükümlülüklerden dolayı OGM'ye toplam 723 milyar TL.lik bir 
yük getirilmiştir. Bu yükün bütçe ödeneğine oram % 2S'u bulmaktadır. 

Vl'ncı planda, plan dönemi için öngörülen arzı artırıcı, talebi azaltıcı 
önlemlerin büyük bir bölümü gerçekleştirilememiş, üretim miktarı talep seviyesine 
yaklaştırılamamıştır. 

5.1.3. MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUN AT, EFTA VE DİĞER ÜLKELER 
ACISINDAN İNCELENMESİ 

Dünya yuvarlak odun üretimi 1980 yılında 2929 milyon m3 iken 1991 yılında 
ît 17.1 'lik artışla 3429 milyon m3'e ulaşmıştır. Bunun % 46.6'sı endüstriyel odun ve 
% 53.4'ü yakacak odun+odun kömürüdür. 1980-1991 döneminde üretim artışı 
endüstriyel odunda % 10.18, yakacak odun+odun kömüründe ise % 23.88 olmuştur. 

1991 yılında endüstriyel odun üretiminin % 75.7'sini gelişmiş ülkeler, Ss 
24.3'ünü gelişmekte olan ülkeler, yakacak odun+odun kömürü üretiminin ise % 
12.9'unu gelişmiş ülkeler ve 36 87.1'ini gelişmekte olan ülkeler gerçekleştirmiştir. 
Gelişmiş ülkelerin son on yılda toplam üretim içerisindeki paylarında azalma, 
gelişmekte olan ülkelerin paylarında ise artış görülmüştür. 

Toplam üretim içerisindeki AT, NAFTA, EFTA, ECO ülkeleri, eski SSCB, 
Japonya ve ülkemizin payları Tablo: 34'de gösterilmiştir. 

üretim miktarlarında artış olmasına karşılık eski SSCB, AT ve ECO 
ülkelerinin toplam üretim içerisindeki paylarında düşüş kaydedilmiştir. NAFTA 
ülkelerinin payında çok az artış, EFTA ülkelerinin payında ise düşüş olmuştur. 

Türkiye'nin toplam üretim içerisindeki payı % 0.5’tir ve bu oran giderek 
azalmaktadır. 

5.1.4. SORUNLAR 

ülke ormanlarının verim gücü, bıyotik ve abiyotik faktörlerin meydana 
getirdiği tahribatla giderek azalmaktadır. Arz, talebi karşılayamamaktadır. Hızlı 
nüfus artışına karşılık, son yıllarda OGM’nin endüstriyel odun üretimi 6,5-7,0 
milyon m3 seviyesine takılıp kalmıştır, üretim artırılamayınca, birim hacme düşen 
ve maliyet unsurlarının en önemlisi olan tevzii masraflar yüksek olmakta ve bu 
da, ürün fiyatlarımızın dış fiyatlara göre daha yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. 

Ayrıca, 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33'üncü maddeleri ile 1051 
Sayılı Afetler Kanunu, 222 Sayılı jlköğretim ve Eğitim Kanunu, 775 Sayılı 
Gecekondu önleme Kanunu gereğince yapılan indirimli satışlar, kamu kurum ve 
kuruluşlarına piyasa fiyatının altında yapılan tahsisler ile hazine hissesi, özel 
idare hissesi, tellaliye, savunma sanayii destekleme fonu, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma fonu vb. gibi hisse ve fonlar sebebiyle, sektör dışına önemli miktarda 
kaynak aktarılmaktadır. Bu yüzden de sektörün yatırım gücü azalmaktadır. 
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Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün (AGM) Bakanlık 
Kuruluşu haline gelmesine karşılık, Genel Bütçeden gerekli ve yeterli ödeneğin 
sağlanamaması sebebiyle, ağaçlandırma faaliyetleri fevkalade azalmıştır. Bu durum, 
biyolojik üretimi azaltıcı ve ormancılıkta ana ilkelerden birisi ve en önemlisi olan 
DEVAMLILIK ILKESI'ni tehlikeye düşürücü bir etki yapmaktadır. 

Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinde yer almasına karşılık, bu güne kadar 
kurulamayan Bakım Şefliği ve/veya Silvikültür Mühendisliklerinin görevlerini 
Orman İşletme Şeflikleri yapmaktadır. Ancak, silvikültürel faaliyetlerin yanında 
pek çok görevi bulunan ve silvikültürel yönden de yeteri kadar deneyim 
kazanamamış olan İşletme Şeflerinin, doğal gençleştirme çalışmalarında çoğu kez 
başarısızlığa uğraması sebebiyle gençleştirme alanları tahrip olmakta, bu nedenle 
de verimli orman alanları elden çıkmaktadır. 

Amenajman planları 0.11-0.40 kapalılıktaki sahaları verimli orman olarak 
nitelendirmektedir. Toplam 1.9 milyon Hektar alanındaki bu sahalarda ekolojik 
faktörlerin gerektiği şekilde biyolojik üretime katıldığım kabul etmek mümkün 
değildir, üzerinde sadece 30-40 m3/Ha. servet bulunan bu sahaların verimli 
ormanmış gibi bekletilmesi ve ağaçlandırılacak sahalar tablosuna alınmaması 
ekonomik bir kayıptır. Bu sahaların 19-20 yılda ağaçlandırılması planlandığı 
takdirde yılda 100.000 Ha. saha boşaltıp gerçek anlamda verimli orman haline 
getirilebilir. Bu da, 3-4 milyon m3 D.K.G.H.nin üretime verilebileceği hesabı ile 
mevcut arz açığının önemli seviyede giderecek bir kaynaktır. Ancak, plan 
yapımcıları ile bu husuta görüş birliğine varılamamıştır. 

6831 Sayılı Orman Kanununun 57 ve 63'ncü maddeleri ile özel orman 
kurulmasının özendirilmesine karşılık, bu alanda beklenen gelişme sağlanamamıştır. 
Bunda, Ağaçlandırma ve Fon Yönetmeliklerinin özel ormancılığı cazip hale getirecek 
şekilde düzenlenip yayınlanamamasımn etkisi bulunduğu düşünülmektedir. 

üretimde mekanizasyon, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılamamıştır. 

Arazi sımfdırılması yapılamamış, orman kadastrosu bitirilememiştir. 

Mevcut yol şebeke planlarının revize edilmesi ve yol ağının 201.810 km. ye 
çıkarılması gerektiği halde yaklaşık 118.000 km. seviyesinde kalınması üretimi 
menfi yönde etkilemektedir. 

Alınan tedbirlere rağmen, yangın ve böcek zararları devam etmektedir. 

5.1.5. VII'NCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE BEKLENEN 
GELİŞMELER 

7’nci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yuvarlak odun üretiminin bu 
günkü miktarlara göre gelişmiş olan ülkelerde % 1.6, gelişmekte olan ülkelerde ise 
% 2 oranlarında artacağı tahmin edilmektedir. Sonuçta, Dünya yuvarlak odun 
üretiminde global olarak plan dönemi içerisinde bugünkü duruma göre hızlı bir 
artış beklenılmemektedir. 

Dünya'da yeniden yetiştirilen kültür ormanlarının daha çok iğne yapraklı 
türlerden oluşması, tropikal bölgelerdeki yapraklı ormanların tahrip edilmekte 
olması nedeniyle 7'inci plan döneminde Dünya'daki yapraklı odun darlığının iğne 
yapraklı oduna göre daha çok olacağı beklenilmektedir. 

Filipinler, Malezya, Nijerya, Fildişi Kıyısı, Gana ve diğer bazı tropikal 
ülkelerin bugün birer odun hammaddesi ihracatçısı olmalarına karşın, önümüzdeki 
dönemde bu ülkelerden bazılarının odun hammaddesi ve ürünü ithalatçısı 
durumuna düşmeleri beklenilmektedir. 
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önümüzdeki yıllarda yapraklı odun açığımızın karşılanmasında Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği (KEİB) ülkeleri ile işbirliği önem kazanacaktır. Zira, Rusya 
Federasyonu, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan'da bu ürünlerde potansiyel 
gözükmektedir. 

ülkemiz odun arz açığının önümüzdeki dönemlerde giderek artacağı dikkate 
alınarak, 7'nci plan döneminde, özel ve tüzel kişilerin Hazine arazilerinde ve özel 
arazilerde "Orman Statüsü"nde orman yetiştirmelerine ilişkin teşvik ve 
desteklemelerin daha geniş olarak artırılması beklenilmektedir. 

ülkemizin tomruk, kağıtlık odun veya kağıt hamurundaki arz açığım 
karşılayabilmek için önümüzdeki plan döneminde de ithalattan başka çıkar yol 
görülmemektedir. 

Türkiye'de yuvarlak odun fiyatlarının Dünya fiyatlarının üzerinde olması, 
arz'ın talebi karşılayamaması ve Eski Doğu Bloku ülkelerinde meydana gelen 
gelişmeler nedeniyle, yuvarlak odun ithalatındaki artış hızının 7’nci plan 
döneminde de devam etmesi beklenilmektedir. 

AT ile gümrük birliğine gidilmesi sonucunda yuvarlak odun ithalatının 
artacağı tahmin edilmektedir. 

7'nci plan döneminde de, ülkemiz yuvarlak odun ihracat miktarlarındaki 
azalma eğiliminin devam edeceği tahmin edilmektedir. 

5.1.6. VII'NCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLAN! DÖNEMİ ICIN HEDEFLER VE 
POLİTİKALAR 

5.1.6.1 Hedefler: 

5.1.6.1.1 Vll'nci Plan Dönemi üretim Hedefleri (1995-1999) 

Vl'ncı plan döneminin ilk üç yılında gerçekleşen üretim miktarları ile 
Amenajman Çalışma Grubu'nun Vll'nci plan dönemi için yaptığı eta tahmini ve özel 
kesimin yapabileceği üretim miktarı, yol durumu, tabii ve sun'i yolla elde edilen 
genç meşçerelerin bakını müdahalelerinden alınacak ara hasılalar, ağaçlandırılacak 
sahaların boşaltılmasından elde edilecek ürünler, baltalık yenileme ve imaı—ihya 
çalışmaları, etaya dahil olmayan şüceyrat, maki ve enkazdan elde edilecek 
miktarlar, geçmiş yıllar uygulamaları 1990-2009 yılları için hazırlanan Ormancılık 
Ana Planı verileri dikkate alınarak Vll'nci plan dönemi üretim miktarları tahmin 
edilmiş ve ürün çeşitleri itibariyle Tablo:35'de gösterilmiştir. 

5.1.6.1.2. Vll'nci Plan Dönemi Talep Tahmini: 

Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi için hammadde odun ürünleri talep 
tahminleri Tab1o:36'da gösterilmiştir. Tahminlerin yapılmasında Ormancılık Ana 
Planında (1990-2009) açıklanan yöntemler kullanılmıştır. 

5.1.6.1.3. Vll'nci Plan Dönemi İhracat Tahmini: 

Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1995-1999) hammadde odun ürünleri 
ihracat tahminleri miktar ve değer olarak Tabk>:37'de gösterilmiştir. Son yıllara 
doğru ihracat miktarları azalma eğiliminin devam edeceği tahmin edilmektedir, 
ülkemizde orman ürünlerinde arz açığı bulunması ve iç fiyatların dış fiyatlardan 
yüksek olması sebebiyle ihracat cazip görülmemektedir. 
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5.1.6.1.4. Vll'nci Plan Dönemi İthalat Tahmini: 

Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine ilişkin hammadde, odun ürünleri 
arz ve talep miktarları Tablo:38'de karşılaştırılmıştır. Tablo incelendiğinde, tel 
direk, sanayi odunu ve sırıkta önemli bir arz açığı görülmemektedir. Maden 
direğinde ise her nekadar arz açığı görülmekte ise de, maden direği kullanan belli 
başlı kurumlar olan TTK ve TKI'nin talepleri düşmüştür. Özel sektöre ait mahalli 
ocaklar da dahil maden işletmeleri yeni teknolojiler kullanarak ahşap maden direği 
kullanımım azaltmaktadır. Lif-Yonga odununda Fiyat/Ağırlık oranı yüksek 
olduğundan taşıma, yükleme-boşaltma ve depolama giderleri yüksek olmakta ve 
giderler gümrük vergisi etkisi yapmaktadır. Bu itibarla ithalatı da cazip değildir. 
Yakacak odundaki arz açığı ise gizli tüketim miktarı kadardır. Ayrıca doğal gaz, 
güneş enerjisi, bütan gaz, ithal kömürü gibi enerji kaynaklarının kullanımı da 
günümüzde giderek artmaktadır. 

Bu itibarla yukarıda sayılan ürünlerin ithal edilmeyeceği kabul edilmiştir. 

Ancak, tomruk ve kağıtlık odun veya kağıt hamurundaki arz açığını 
karşılayabilmek için ithalattan başka çıkar yol görülmemektedir. 

Bu hususlar göz önünde bulundurularak Vll'nci plan döneminde ithal 
edilecek ürünler miktar ve değer olarak Tabk>:39'da gösterilmiştir. 

5.1.6.2. VİI'Nq PLAN DÖNEMİ İÇİN POLİTİKALAR 
5.1.6.2.1. Genel Politikalar: 

Ormanlara odun hammaddesi kaynağı olarak bakılırken, fonksiyonel 
faydalarının odun değerinden kat kat fazla olduğu bilincine varılmaya başlanılmış 
ve çevre sorunları ön plana çıkmıştır. Bu itibarla ormanların tahribi pahasına 
faydalanma, düşüncesi tarihe kavuşmuştur. 

Bu gerçekten hareketle, ormanların işletme amaçları çok iyi bir şekilde 
saptanmalı, fonksiyonel faydalarım en üst seviyede tutan ve çevreye saygılı bir 
orman işletmeciliği yapılmasına özen gösterilmelidir. 

Günümüz anlayışına göre Devletin öncelikle sağlık, eğitim, savunma, adalet 
gibi konulardaki görevlerini yerine getirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda 
Devletten ormanların geliştirilmesi ve çoğaltılması için gerekli ve yeterli kaynağı 
ayırmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bunun için özel sektörün sermaye ve 
yaratıcı gücünden yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. Devlet ormancılığı yanında 
özel ormancılık da artık yerini almalıdır. Gerek sahipli arazilerde, gerekse kamuya 
ait uygun alanlarda özel orman tesisi için azami kolaylık gösterilmeli ve özel 
sektör bu konuda özendirilmelidir. 

ülkemizde tarımsal ürün üretiminin yeterli olduğu, GAP'ın devreye 
girmesiyle tarımsal ürün üretiminin daha da artacağı, hammadde odun 
ürünlerindeki arz açığının, bugün olduğu gibi 2000’li yıllarda da devam edeceği 
göz önünde bulundurularak, halen tarımsal üretim için kullanılan bir kısım 
arazilerde iklim ve toprak durumunun uygunluğuna göre özel orman tesisine 
ilişkin politikalar oluşturulmalıdır. 

Bu nedenle; kavak ve okaliptüs yetiştiriciliğinde iç karlılık oranları sırasıyla 
% 37.5 ve % 31.5’e kadar çıkabildiği, böyle bir karlılığın pek az sektörde 
bulunduğu arazi ve sermaye sahiplerine anlatılarak özel orman kurmaları teşvik 
edilmelidir. 

Bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinde özel orman tesisi için yapılan ağaçlandırma 
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maliyetlerinin SS90'mna kadar olan kısmının işletme büyüklüğüne bakılmaksızın 
subvanse edildiği dikkate alınarak, ülkemizde % 10'u bile bulmayan bu tür 
desteklemelerin oram artırılmalıdır. 

5.I.6.2.2. Arzı Artırıcı Politikalar: 

Biyolojik üretim artırılmalıdır. Bunun için ağaçlandırma faaliyetlerine yeterli 
kaynak ayrılmalıdır. Amenajman planlarında verimli orman gibi gösterilen 0.11-0.40 
kapalılıktaki sahalar, bozuk orman olarak nitelendirilmeli ve ağaçlandırılacak 
sahalar tablosuna dahil edilmelidir. 

Süresi dolan amenajman planları, zamanında mutlaka yenilenmeli, yenilenen 
plan verilerine göre hedefler revize edilmeli ve buna bağlı olarak silvikültür 
planları da zamanında yapılarak uygulanmalıdır. 

Ormanların işletme amaçları tesbit edilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 

Planlarda öngörülen gençleştirme programları mutlaka gerçekleştirilmelidir. 

Baltalık imar-ihya ve koruya tahvil çalışmalarına önem ve hız verilmelidir. 

Otlatma baskısının yoğun olduğu yerlerde mera ıslahı çalışmaları ve yem 
bitkisi üretimi artırılmalıdır. 

Gençleştirme, ağaçlandırma ve imar-ihya faaliyetleri amenajman, sivikültür 
planları ve ağaçlandırma projeleri doğrultusunda aksatılmadan yürütülmeli ve bu 
faaliyetleri engelleyici sosyo-ekonomik baskıların bulunduğu yerlerde de sosyal 
ormancılığın gerektirdiği bütün tedbirler alınmalı, sosyal baskıların yoğun olduğu 
yerlerden başlanarak sosyal ormancılık uygulamalarına geçilmelidir. 

Yol şebeke planları günümüz şartlarına göre revize edilmeli, orman yolları 
grubu'nca belirtilen plan hedefleri ve Bölge Müdürlükleri tarafından önerilen 
yıllık yeni yol, büyük onarım, sanat yapıları, üst yapı, köprü ve tamiı—bakım 
programları noksansız gerçekleştirilmelidir. 

Ormanları tahrip eden biyotik ve abiyotik faktörlerle daha etkili bir şekilde 
mücadele edilmelidir. 

Barajların su toplama havzalarının ağaçlandırılması ve erozyon kontrolü 
çalışmaları için DSİ'nin katılımı sağlanmalıdır. 

Kamu ormancılığı yanında, özel sektörün de özel orman kurması için gelişmiş 
ülkelerdeki gibi teşvik tedbirleri getirilmelidir. 

Kesim işleri, TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları 
Standardı'na göre yapılmalıdır. 

üretimde kalifiye işçiler çalıştırılmalı ve kalifiye olmayanlar eğitilmelidir. 

üretim ve depolama ile doğrudan alakalı teknik ve diğer personel 
kadrolarındaki noksanlıklar giderilmelidir. 

Mevcut üretim makinaları tam kapasite ile çalıştırılmalı ve ihtiyaç durumuna 
göre yenileri satın alınmalıdır. 

Gövdeler, mümkün olduğu kadar ormandan bütün olarak çıkarılmalı, kullanım 
amacına göre depolarda veya fabrikalarda boylara bölünmelidir. 

Geçmiş plan döneminde olduğu gibi, erken üretim veya kış üretimi teşvik 
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edilmelidir. 

Etaya dahil olamayan şüceyrattan lif-yonga ve yakacak odun üretiminde iyi 
sonuçlar alınmıştır. Bu politika, bu plan döneminde de devam ettirilmelidir. 

üretim birim fiyatlarının daha da objektif olarak tesbiti için, Standart 
Zamanlar ve Birim Maliyetler konusunda başlatılan araştırma sonuçlandırılmalı ve 
uygulamaya konulmalıdır. 

Gerek ülke ekonomisinde, gerekse dış pazarlarda meydana gelen 
değişiklikler gözlenmeli, arz-talep ilişkisi de kurularak plan hedefleri buna göre 
revize edilmeli ve yıllık üretim programları yapılmalıdır. 

Birim alanlardan miktar ve değer olarak azami hasılayı veren orman 
ağaçlarım ıslah çalışmalarına önem ve hız verilmelidir. Başta Camiyanı Çamı olmak 
üzere, Dursunbey Karaçamı, Bicik Ladini, Pos Kızılçamı gibi ünlü ve üstün nitelikli 
ırklar vejetatif üretime alınmalı ve camiyanı Çamı'nda olduğu gibi klonal tohum 
bahçeleri tesis edilmelidir. 

Hızlı gelişen yerli ve yabancı türlerle ağaçlandırmalara önem ve hız 
verilmelidir. 

Değer kaybının önlenmesi için bilhassa kayında periyodik üretim 
yapılmalıdır. 

Tomruk ve kağıtlık odun veya kağıt hamuru ithalatı sürmelidir. 

5.1.6.2.3. Tüketimi Azaltıcı Politikalar: 

İnşaat sektöründe ve ambalajda ahşap yerine diğer ikame maddelerinin 
kullanımı teşvik edilmelidir. Harici mekanlarda kullanılan ahşap emprenye 
edilmelidir. 

Kağıt üretiminde zayiatın azaltılması için gerekli tedbirler SEKA tarafından 
alınmalıdır. Odun hammaddesine ikame olarak ürün artıkları ve göl kamışı kullanım 
oranları giderek artırılmalıdır. Eski kağıt kullanımı SS 30'dan, gelişmiş ülkelerdeki 
% 60 düzeyine çıkarılmalıdır. Ladin-Göknar odunu işleyen fabrikaların diğer 
ibrelileri de işleyecek şekilde teknolojileri yenilenmeli ve bu yapılıncaya kadar 
OGM.'ce verilemeyen Ladin-Göknar kağıtlık odunu, SEKA tarafından ithal 
edilmelidir. 

Enerji kullanımında ilk sırayı hala odun almaktadır. Isınmada yakıt 
probleminin sadece OGM. tarafından çözülmesi gerekiyormuş gibi yanlış bir 
kamuoyu oluşmuştur. Konunun vehameti kamuoyuna açıklanmalı ve Devletin ilgili 
bütün kuruluşları bu hususta seferber edilmelidir. 

Diğer katı ve sıvı yakıtların kullanımı özendirilmeli ve odun sadece 
tutuşturucu olarak kullanılmalıdır. Doğal gazın kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 
Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde ahır hayvancılığı ve kültür ırklarının 
yetiştirilmesi teşvik edilmeli ve buralarda kurulacak biyogaz tesisleri ORKÖY 
tarafından desteklenmelidir. 

Simav örneğinde olduğu gibi mümkün olan yerlerde jeotermal enerjiden 
ısınmada da yararlanılmalı ve bu husus teşvik edilmelidir. 

Düşük kalorili linyitlerden biyokömür veya biriket kömür üreten tesislerin 
kurulması teşvik edilmelidir. 

ORKÖY tarafından, odun tüketen tavukçuluk işletmeleri yerine, oduna ihtiyaç 
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duyulmadan üretim yapan su ürünleri tesislerinin kurulması desteklenmektedir. 

Binalarda ısı yalıtımı ve güneş enerjisi üreten tesislerin yapımı teşvik 
edilmelidir. 

5.1.6.2.4. özel Ormancılığın Teşvikine İlişkin Politikalar : 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel sektör, yeterli teşvik tedbirleri 
olmaksızın ormancılığa yatırım yapmakta çekimser davranmaktadırlar. Gelişmiş 
pazar ekonomisine sahip ülkeler, bir dizi teşvik tedbirleri alarak özel sektörün 
orman ürünleri üretimine yönelmesini sağlamışlardır. Ormancılığa sağlanan düşük 
faizli, uzun vadeli krediler, vergi muafiyetleri, sübvansiyonlar ve hibeler, gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de uygulamaya konulmalıdır. Düşük faizli 
kredilerin boyutu, makina ekipman ihtiyacı dahil bütün yatırım faaliyetlerini 
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir, özel ormancılığa yönelik tanıtım ve 
bilgilendirme faaliyetleri artırılmalıdır. Bu amaçla teknik, idari ve araştırma 
faaliyet ve organizasyonlarına hız verilmelidir. 

Okaliptüs, kavak vb. hızlı gelişen ağaçların plantasyonuna yönelen firma ve 
şahıslara teşvikte öncelik verilmelidir. 

Ancak, sağlanacak teşviklerin başka alanlara kaymaması için, teşvikler 
kontrollü olarak verilmelidir. 

Ağaçlandırma fonunun gelirleri artırılmalıdır. Bu amaçla spor müsabakaları, 
sinema, tiyatro vb. bilet ücretlerine ağaçlandırma fonu konulabilmesi için 
girişimlerde bulunmalıdır. 

OGM.’ce ödenen kurumlar vergisi Ağaçlandırma Fonu'na aktarılmalıdır. 

Muhtelif kanunlarla OGM.'ye getirilen yük ve yükümlülükler, Bakanlık 
kurulmasının verdiği avantajla ilgili kanunlardan çıkarılmalı ancak, bu 
sağlanıncaya kadar karşılıkları Genel Bütçeden alınarak Ağaçlandırma Fonu'na 
verilmelidir. 

5.2. ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ 

5.2.1. ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ TANIMI 

Raporun başlangıcındaki ilgili bölümde, odun dışı orman ürünleri tanımı 
yapılmıştır. Bununla birlikte, kendi özel bölümü olan bu bölümde de, odun dışı 
orman ürünleri tanımına kısaca değinilmekte yarar görülmüştür. 

Orman içinde ve açıklıklarında yetişen ağaç, ağaççık, odunsu, ot ve otsu 
bitki türleri ile bunların yaprak, çiçek, tohum, gövde ve köklerinden elde edilen 
çeşitli ürünler ile balzami maddeler Odun Dışı Orman Ürünleri (Tali Orman 
ürünleri) olarak adlandırılmaktadır. 

Bunların başında bazı ağaçlardan (Kızılçam, Sığla vs.) tekniğine uygun açılan 
yaralardan elde edilen reçine, sığla yağı gibi balzami yağlar gelir. Bazı ağaç ve 
ağaççıkların yaprakları (Defne, Okaliptüs v.s.), bazılarının meyveleri (Mazı, 
Palamut, Sumak, Defne, Mahlep, Menengiç, Çam fıstığı v.s.), gövde kabukları 
(Buhur v.s.), ince dal ve sürgünleri, bazı ağaççık, çalı ve çalımsı görünüşündeki 
bitkiler (Kekik, Adaçayı, Eğrelti otu, Nane, Pelin otu v.s.), otsu bitkilerin yumru, 
soğan ve yaprakları (Kardelen, Siklamen, Sümbül v.s.), asli ürün istihsali sırasında 
açığa çıkan kabuk, kozalak ve kökler ile mantar, orman toprağı ve örtüsü bu 
sınıfın ürünleridir. 

79 



Avrupa kıtasında 11.000 bitki türü yayılış gösterirken ülkemizde 9500 e 
yakın tür bulunmakta ve bu türlerin 3.000 i ülkemize has endemik türleri 
oluşturmaktadır. Bu türlerin pek çoğu orman ve orman açıklarında yayılış 
gösterirler. Odun dışı orman ürünlerinin de bazıları endemik türlerimiz olup 
dünya üretiminde miktar olarak ağırlık taşımaktadır. (Defne yaprağı, Sığla yağı, 
Çam fıstığı, Kardelen v.s.) 

5.2.2. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

Planlı Dönemlerin başlangıcından itibaren V'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Dönemi sonuna kadar olan gelişmeler VI'ncı planda yer aldığından, burada üretim, 
tüketim, arz, talep ve ithalat, ihracat açısından sadece V'inci ve Vl’ıncı plan 
dönemlerindeki gelişmeler ve mevcut durum ortaya konulacaktır. 

5.2.2.1. üretim 

Odun dışı orman ürünleri üretimi, kalkınma planlarında verilen hedefler 
doğrultusunda, iç ve dış piyasaların da talebi göz önünde bulundurularak 
hazırlanan yıllık üretim programlarına göre gerçekleştirilmektedir. 

üretim programında görülen bazı odun dışı ürünler, potansiyelleri dikkate 
alınarak piyasa taleplerine göre üretilmektedir. Bu ürünlerin potansiyel miktarı 
halihazırda yurt içi talep miktarının üzerinde bulunduğundan dış talebe göre 
ihracatı da gerçekleşmektedir. Bu nedenle, programlarda belirtilmeyen bu 
ürünlerin üretim miktarı iç ve dış talebe göre belirlenmektedir. 

Programlı olarak üretilen bazı önemli odun dışı ürünlerin 1988-1992 yılları 
için üretim programları ve gerçekleşme durumları yıllar itibariyle miktar olarak 
Tablo: 40'da, programsız üretilenler ise Tablo: 41'de gösterilmiştir. 

Proğramlı olarak üretilen ürünlerin üretim teknikleri aşağıda açıklanmıştır. 

1- Recine üretimi: 

V'inci ve daha önceki plan dönemlerinde ham reçine üretimi için yaygın 
olarak Mazek Fiellanın oluklu çizgi metodunun tam yara şekli kullanılmaktaydı. Bu 
metod insan faktörüne bağlı olarak yapılan hatalardan reçine verimi ve kalitesini 
olumsuz yönde etkilemekte, asli ürünün kalitesini düşürmekte, fizyolojik 
özelliklerini bozmakta ve % 15 e varan artım kayıplarına yol açmaktaydı. 

Ağaçtan çok yönlü faydalanma bakımından, odunun teknolojik özelliklerini 
bozmayan, en fazla miktarda ve en iyi kalitede reçine üretimini sağlayan Asit- 
Pasta metoduyla reçine üretimine VI'ncı Plan Döneminde geçiş yapılmıştır. Bu 
metodla asıl ürüne zarar vermeden devamlı kaliteli reçine elde edilmesindeki işçilik 
maliyetleri dünya piyasalarına göre çok yüksektir. Bunun sebebi de yıl içerisinde 
elde olunan ürünün ağaç başına çok düşük olmasıdır. Dünya ortalaması 3 Kg/yıl 
/ağaç olmasına karşın, ülkemizde bu rakam 1 kg/yıl/ağaçtır. üretim ağacın 
özelliklerine bağlı olmakla birlikte işçilik de çok önemli faktördür. Asıt-pasta 
üretiminin özelliği yıllar itibariyle üretimin artmasıdır. 

Bu nedenlerden ötürü reçine üretimi sahaları ayrılmış, bu sahalarda devamlı, 
aynı işçilerle üretime devam edilerek ağaç başına yıllık reçine veriminin artırılması 
hedeflenmiştir, ülkemiz ormanlarında 4.260 Ha. kızılçam sahası "Reçine İşletme 
Sınıfı" olarak işletilmeye başlanmıştır. Piyasanın talebi halinde bu sahadaki 607.833 
ağaçtan Asit-pasta metoduyla üretim mümkün olacaktır. 

ülkemizde reçine maliyetinin yüksek olması, dünya piyasalarından iyi kalite 
kolofamn daha ucuza temin edilmesi, kolofan kullanan firmaları ithalata 
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yöneltmiştir. Bu da iç piyasada talep istikrarsızlığına yol açmıştır. Depolamanın 
ham reçinede kalite kaybına neden olması ve sanayi kollarının taleplerinin 
değişmesi nedeniyle bu sahalarda alivreli satışlara gidilmektedir. 

Vl'ncı plan döneminde (ilk üç yıl) ortalama 160.000 ağaçta üretim 
gerçekleştirilmiş, üretilen miktar da yıllık ortalama olarak 140 ton civarında 
olmuştur. (Tablo 40) 

Dikili ağaçtan üretimin yanında, Kreft selülozu üreten kağıt fabrikalarında 
artık olarak açığa çıkan tall-oil in reçine üretimi gayesiyle değerlendirilmesi 
bakımından, çıralı çam kök odunu işleyerek ekstraksiyon yoluyla terebentin ve 
kolofan elde eden tesislerin desteklenmesi planlanmıştır. 

2. Sığla Yadı üretimi: 

ülkemizin önemli endemik türlerinden Liguidamber orientalis Mill.(Sığla ağacı) 
gövdesinden yaralama metoduyla sığla yağı elde edilmektedir. Ülkemizde sadece 
Muğla İli hudutlarında bulunan bu ağaç türünün yağı Hondrasta bulunan 
Liguidamber stracifolia'dan elde edilen yağ ile rekabet etmektedir. Türk sığla 
yağının diğerine çok üstün özellikleri olup, özellikle parfümeri sanayinin aradığı 
en mükemmel fiksatör olduğu anlaşılmıştır. 

Sığla yağı üretimi, ülkemizde yaklaşık 1400 Ha. sahayı kaplayan sığla 
ormanlarımızdan eski teknikle ağacı fazla deforme eden yaralarla üretilmektedir. 
Açılan yaralardan elde edilen ağaç yongalarıyla karışık yağlar, önce suda 
kaynatılmakta sonra preste sıkıştırılmaktadır. Bu suretle elde edilen sığla yağında 
kalite ve verim düşmektedir. Beklenilen ekonomik fayda elde edilememektedir. 

ülkemiz gibi kalkınmaya çalışan ülkeler, hiçbir surette ürettikleri ürünleri 
ham olarak ihraç etmemektedirler, çok kıymetli bu ürünümüz ham olarak ihraç 
edilmektedir. Amaç, bu ürünün sanayinin ülkemizde kurularak aıamullerinin ihracı 
olmalıdır. Ham olarak ihraç ettiğimiz bu ürünün çok aşırı fiyatlarla türevlerinin 
ithalatı yapılmaktadır. 

Aşırı tahribat nedeniyle zamanla dar sınırlara çekilen sığla ormanlarımızın 
korunması, rehabilitasyonu ve ham sığla yağı ihracatının mahsurları dikkate 
alınarak Vl'ncı plan döneminde üretim miktarı 1 tona düşürülmüştür. 

Sığla yağı üretiminde yeni teknik ve metodların araştırılması, ağaç formlarım 
bozmayan, verimli teknikleri geliştirici çalışmalar yapılması, yapılan çalışmaların 
neticelen dirilmesi ülkemiz sığla ormanlarına çok yararlı olacaktır. 

3. Defne Yaoradı üretimi: 

önemli ihraç potansiyeline sahip odun dışı orman ürünlerinden olan ve yıllık 
üretim proğramına alınan defne yaprağı üretimi Vl’ncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde 500 ton olarak planlanmıştır. Amenajman planlarına bağlı kalınarak 3’er 
yıllık dönüşümlü planlarla üretimin gerçekleştirilmesine karşılık, talebe bağlı bir 
üretim söz konusu olmaktadır. İhraç potansiyelinin yüksek olması talep artırıcı rol 
oynamakta, üretim planlananın çok üzerinde seyretmektedir. (Tablo 40) 

1987 Yılında başlatılan odun dışı orman ürünleri envanteri çalışmaları 
netfaesi ülkemizde 29.710 hektar defne sahası görülmektedir. Ortalama hektar 
verimi 1 ton kabul edildiğinde yıllık 10.000 ton defne yaprağı üretimi 
gerçek leştirilebilecektir. 

1993 yılı için üretim programında 1045 ton defne yaprağı üretimi 
planlanmıştır. Üretimin bunun üzerinde gerçekleşeceği umulmaktadır. Vll'nci plan 
döneminde de üretimde artışın devam edeceği söz konusudur. 
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4. Diğer Odun Pisi Orman ürünleri üretimi: 

Çam fıstığı, rezene, mahlep, palamut, mazı, kekik, adaçayı, kardelen, 
siklamen, safran, mantarlar v.b. gibi ihraç potansiyeli fazla, ormar. rejimine giren 
sahalarda yayılış gösteren ürünler diğer odun dışı ürünler kapsamında 
değerlendirilmiştir. Bu ürünler programa bağlı olmaksızın, piyasa istek ve 
taleplerine bağlı olarak 6831 sayılı Orman Kanununun 37. ve 40. maddeleri gereği 
tarife bedeli alınmak suretiyle üretilmektedirler. 

Bilindiği üzere bu ürünlerin büyük çoğunluğu eski yıllardan beri gıda, tıbbi 
ve aromatik amaçlı kullanılmışlardır. Dünyada bu ürünlerin kültürünü yapan 
ülkeler ekonomilerine büyük katkılar sağlamaktadırlar, örneğin Fransa'da 25.000, 
Almanya'da 10.000, Hollanda'da 4500, italyada 1300 hektar tıbbi ve aromatik bitki 
plantasyonu yapılmaktadır. Romanya 15 tıbbi ve aromatik bitkiyi tarıma mal 
etmiştir. Nepal 7 bitki türünün kültürünü yapmakta ve ihraç etmektedir. 

Yukarıda da değinildiği üzere, ülkemiz endemik tür olarak çok zengin bir 
potansiyele sahiptir. Buna karşılık kültürü yapılan bitki çok azdır. 

Programa bağlı olmadan üretimi yapılan ürünlere 3 örnek de aşağıda 
verilmiştir. 

Cam Fıstığı: 

Akdeniz sahillerinin ağacı olan fıstık çamı Batı Anadolu'da Bergama, Muğla, 
Aydın dolaylarında, Marmara çevresinde geniş olarak, Maraş, Trabzon, Çoruh 
vadisi ve Manavgat'ta lokal olarak bulunmaktadır. Fıstık çamı kozalaklarından elde 
edilen bu ürün ülkemizin önemli ihraç kaynaklarındandır. Tarife bedeli karşılığı 
veya alivreli açık artırmaya çıkarılarak üretimi gerçekleştirilmektedir. Köylüler ve 
Kooperatiflerce fıstık çamlıkları kurulup işletilmektedir. Buna İzmir civarındaki 
Kozak Köyü en güzel örnektir. 

Fıstık çamı ormanları çevre köylülerince özel olarak koruma altına alınıp, 
bu mahallerde yangın, açma gibi tahribatlara izin verilmemektedir. Bu köylülerce 
de yeni fıstık çamı ormanları tesis etmek için büyük çabalar harcanmaktadır. 
Ormanlık sahalarda yeni tesis edilen fıstık çamı ormanlarıyla 1989-1992 yılları 
arasında üretimde belirgin artışlar gözlenmektedir. (Tablo 41) 

Kestane: 

ülkemiz ormanlarında yapılan envanter sonuçlarına göre 5190 hektar kestane 
ormanı görülmektedir. Meyvesi ve meyvesinden elde olunan mamülleri iç tüketimde 
kullanılmakla beraber ihraç da edilmektedir. Kültürle yetiştiriciliği geliştirilmiş 
bulunmaktadır. Uygun şartlarda ve ekolojilerde yeni meşcerelerin oluşturulması 
teşvik edilmektedir. 

Soğanlı Bitkiler: 

Kardelen, Siklamen, Salep, Sümbül vb. gibi soğan ve yumrulu bitkiler, 
üretim programına bağlı olmadan taleplere bağlı olarak üretilmektedir. Bu 
ürünlerin tamamına yakım ihraç amacıyla toplanmakta ve ihracatı 
gerçekleştirilmektedir. 

Çiçek Soğanı türlerinin ülkemiz için endemik, kültürle yetiştirilememekte ve 
doğa kaynaklı olması, ihracat talebindeki fazlalıklar, doğadan aşırı toplanmalara 
neden olmakta idi. İhracat miktarlarının kontenjana bağlanması,rekabetin yarattığı 
aşırılığa engel olduğundan tahribat ve ihracattaki düzensizlikler ortadan 
kaldırılmıştır. 
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5.2.2.2. Tüketim: 

Geçmiş yıllara ait ve Vl'ncı plan döneminin ilk üç yılında, bazı odun dışı 
orman ürünleri tüketimine ait gerçekleşme miktarları ve yüzdeleri Tablo: 42'de 
verilmiştir. 

Odun dışı orman ürünlerinden Reçine, Sığla, Çubuk v.b. gibi ürünlerin 
talebe bağlı piyasa oluşturmaları nedeniyle daha önceki yıllarda anormal stoklara 
ulaşılmıştır (Tablo 43). Bu ürünlerdeki depolama güçlükleri ve depolamanın ürün 
kalitesi üzerine olumsuz etkileri stoktaki ürünlerin fiyatlarına etki etmekte ve 
satışlarda engeller oluşturmaktadır. 

Orman Kanununun 37. ve 40. maddelerine göre tarife bedeli alınarak 
toplatılan ve yıllık üretim programına alınmamış diğer ürünlerin piyasa talebine 
bağlı olarak, üretildiği kadar satışı yapılmakta ve depolama problemi ile 
karşılaşılmamaktadır. 

5.2.2.3. İthalat: 

Vl'ncı plan döneminde odun dışı orman ürünleri ithalatında ülkemizde 
yetişmeyen kauçuk, tarçın ve diğer baharat ürünleri ile işlenmiş maddeler ağırlık 
teşkil etmektedirler, ülkemizde yetişen ve üretilen ham ürünler de ithal 
kalemlerinde görülmektedir. Ham olarak ihracatı yapılan ürünlerin işlenmesi sonucu 
elde olunan çok kıymetli etkin maddeleri büyük miktarlarda döviz ödenerek ithal 
edilmektedir. 

V'inci ve Vl'ıncı plan (İlk üç yıl) dönemlerinde ithalatı yapılan odun dışı 
orman ürünleri, plan dönemleri itibariyle Tablo: 44'de gösterilmiştir. Bazı odun dışı 
orman ürünlerinin 1988-1992 yılları arasındaki ithalat miktarları da yıllar itibariyle 
Tablo: 45'te belirtilmişti'. 

5.2.2.4. İhracat: 

önemli ihraç kalemindeki ürünlere ait, plan dönemleri itibariyle, ihracat 
değerleri de Tablo 44'de gösterilmiştir. 

Bazı odun dışı orman ürünlerinin 1988-1992 yılları arasındaki ihracat 
miktarları ve ABD doları üzerinden tutarları Tablo: 48'da verilmiştir. 

Vl'ncı plan döneminde ihracatımız, daha önceki plan dönemlerinde olduğu 
gibi tamamen işlenmemiş yaş veya kurutulmuş bitki ticaretine dayalı olarak 
yapılmışta-. Vl'ncı plan döneminde ihracatta öngörülen % 10-15 oranındaki artışın 
çok üzerinde bir gerçekleşme elde edilmiş ve 1992 yılında 72.000.000 ABD dolarına 
ulaşılmıştır. 

5.2.3. SORUNLAR 

- Ticari amaçlarla ormanlık alanlarımızdan toplanan odun dışı orman 
ürünleri, plansız, bilinçsiz, hatalı ve aşırı faydalanma sonucunda hızla tahrip 
olmakta ve bazı önemli türler ise kaybolmaktadır. 

- Gizli toplamalarla yapılan tahribatın önüne geçmek için gerekli olan 
teknik, yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilememiştir. 

- Ormanlardan toplanan bir çok bitki türü işlenmemiş olarak ihraç 
edilmektedir. 

- Endemik ve endüstriyel bitki türlerimizin işlenmeden yurt dışına satılması, 
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bu tür bitkilerimizin gen kaynaklarında kötüleşmeye ve dolayısıyla hızlı bir 
genetik erozyona yol açmaktadır. 

- Doğal bitki türlerimizin kültürle üretilmesine ilişkin girişimlerde 
bulunulmadığı gibi kendi nesillerini devam ettirmelerini sağlayacak hiçbir girişimde 
ve bilimsel çalışmada bulunulmamakta ve hiç zahmete girmeden hasat edilerek 
satılmaları sürdürülmektedir. 

5.2.4. VII'NCI PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER 

- Saha ve servet envanteri tamamlanmış olan tıbbi, aromatik soğanlı, rizomlu 
bitki türlerine ait koruma-yetiştirme, üretim plan ve projelerinin tamamlanarak 
uygulamaya konulması beklenmektedir. 

- Dış ticarete konu olan ekonomik değeri yüksek odun dışı orman 
ürünlerinin kültürle üretilmesinin teşvik edilmesi beklenmektedir. 

- İşlenmiş odun dışı ürün ihracatının ekonomiye sağlayacağı katma değerin 
çok fazla olacağı dikkate alınarak, işlenmiş ürün ihracına ağırlık verilmesi 
beklenmektedir. 

5.2.5. VII'NCI PLAN DÖNEMİ HEDEF VE POLİTİKALARI 

Mevcut durum, sorunlar ve Vll'nci plan döneminde beklenen gelişmeler 
dikkate alınarak Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi için üretim hedefleri 
tahmin edilmiş, tüketim, ithalat ve ihracat tahminleri yapılmış, bu tahminlerin 
gerçekleştirilebilmesi için politika önerileri ortaya konulmuştur. 

5.2.5.1. Hedefler: 

5.2.5.1.1. üretim Hedefleri: 

Vll'nci plan döneminde odun dışı orman ürünleri üretim hedefleri Tablo: 
47'de verilmiştir. Reçine üretimi, reçine işletme sınıfına ayrılan sahalarda talebe 
bağlı olarak gerçekleştirilecektir. üretimin aynı sahada, aynı işçilere 
yaptırılmasıyla ağaç başına alınan yıllık üretim miktarında Dünya ortalaması olan 
3 kg/ağaç/yıla yaklaşılacağı düşünülmüştür, önceki plan dönenrinde iıu miktar 1 
kg/ağaç/yıl olarak gerçekleşmiştir. 

Bu plan döneminde verim artışına paralel olarak üretim de artacaktır. 

VI l'ncı plan döneminde sığla yağı üretimi, formları bozulan sığla ormanlarının 
rehabilitesi, dinlen dirilmesi ve korunması amacıyla Vl'ncı plan dönemi üretimi olan 
1 ton olarak sabit tutulmuştur. Bu plan döneminde yeni sığla ormanları tesisi, 
mevcut ormanların rehabilitesi ve ağaca zarar vermeyen yeni üretim tekniklerinin 
araştırılması çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

Defne yaprağı üretimi yıllar itibariyle artarak gelişmektedir. Envanter 
çalışmaları neticesi tesbit olunan potansiyel sahaların istihsal planlarının yapılarak 
üretime sokulmasıyla Vll'nci plan döneminde defne yaprağı üretiminde 3000 tona 
ulaşılacağı öngörülmüştür. 

Çıra üretimi taleplerinin değişmeyeceği tahmin edildiğinden bu plan 
döneminde de 1200 ton olarak sabit tutulmuştur. Daha önceki plan dönemlerinde 
üretimi planlanan şimşir yaprağı üretimi, meşcerelerinin korunması gayesiyle bu 
plan döneminde düşünülmemiştir. Çıralı çam kökü, bu ürünü hammadde kaynağı 
olarak kullanan kısıtlı talep sahiplerinin ihtiyacım karşılayacak miktarda sabit 

84 



Çu4»«k- üretiminin de yıllar itibariyle talebe bağlı olarak artacağı 
düşünülmüştür. 

5.2.5.1.2. Tüketim Tahmini: 

Vll'nci plan döneminde bazı odun dışı orman ürünleri tüketim tahminleri 
Tablo: 48'de verilmiştir. 

Bu plan döneminde de depolamanın mümkün olduğu kadar az yapılması 
gereği düşünülerek, üretilen ürünlerin yılı içerisinde satışı hedef alınmıştır. 

İhracat için fazla talebi olan bazı odun dışı ürünlerde talep artışının devam 
edeceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, Avrupa Konseyi ve ülkemizdeki ilgili 
kurumlarca, tahrip edildiği belirlenen bitki türlerinin toplanmaması ve ticaretinin 
yasaklanması veya belirli bir kotayla sınırlandırılması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

5.2.5.1.3. İthalat Tahmini: 

ülkemizde üretilebilen ürünlerin ithalatım en aza indirecek tedbirler 
alınacağı göz önünde bulundurularak Vll'nci plan dönemi için odun dışı orman 
ürünleri ithalatına ilişkin tahminlerde bulunulmuş ve Tablo: 49'da gösterilmiştir. 

5.2.5.1.4. 'ihracat Tahmini: 

Odun dışı orman ürünlerinin Vll'nci plan dönemindeki ihracat tahminleri 
Tablo: 50'de verilmiştir. İhracattaki ana kalemler işlenmemiş yaş ve kuru bitki ve 
meyveleri teşkil edecektir. İhracatta gelişmenin devam edeceği ve yıllar itibariyle 
% 10 luk artış göstereceği tahmin edilmektedir. 

ihracat potansiyeli yüksek olan odun dışı orman ürünlerimizin bütün 
potansiyel sahalarda planlanması ve üretime sokulması, kültür yoluyla bu 
ürünlerin üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi, aynı paralelde yurt dışındaki 
temsilciliklerimiz vasıtasıyla dış piyasada gerektiği şekilde tanıtılabilmesiyle, 
ihracatta, öngörülen gelişmelerin çok üzerinde bir artış olabilecektir. 

5.2.S.2. Politikalar: 

- Odun dışı orman ürünlerinin, izinsiz olarak yapılan üretimle meydana 
gelen tahribatım önlemek için gerekli olan teknik, yasal ve kurumsal düzenlemeler 
gözden geçirilmelidir. 

- 1987 yılından bu yana saha ve servet envanteri tamamlanarak milli gelir 
hesaplarına dahil edilen bazı tıbbi, aromatik, soğanlı, rizomlu odun dışı orman 
ürünleri ile ilgili koruma, yetiştirme ve üretim planları yapılmalı, her ürünün 
özelliğine göre üretim tekniği belirlenmeli, uygulamaya konulmalıdır. 

Atıl ve kullanılmayan sahalarda çalışmalar yapılarak bu alanlar uygun 
ürünlerin üretim sahaları hüviyetine kavuşturulmalıdır. 

Ekonomik değeri yüksek ürünlerin kültür yoluyla yetiştirilmeleri çalışmaları 
teşvik edilmeli, bu konuda orman köylüsüne teknik ve maddi yardım yapılmalıdır. 
Tıbbi, Aromatik ve Soğanlı bitkilerin yetiştirilme, üretim ve uygulama projesi 
çalışmaları neticelendirilip uygulamaya konulmalıdır. 

Büyük ölçüde ihracatçı ve sanayicilerin taleplerini karşılamak üzere orman 



sahalarındaki doğal kaynaklardan üretilen odun dışı orman ürünlerinin öncelikle 
üretim potansiyeli tesbit edilmeli ve pazarı da bu çerçevede belirlenmelidir. 
Ekonomik değeri olan ürünlerin mevcut sahalardaki kapasitelerinden planlı bir 
şekilde faydalanılmasına ve kültürle üretimlerinin gerçekleştirilmesine 
başlanılmalıdır. 

İhracatı artırmanın temel şartı, bu ürünlerin dünya standartlarına uygun 
pazarlanmasıdır. ürünlerin ham ve işlenmemiş pazarlanması yerine uygun 
tesislerde işlenerek dünya standardında son ürün halinde ihracatı ile ülke 
ekonomisine azami katkı sağlanmalıdır. Ham ve işlenmemiş ürün ihracatı asgariye 
indirilmelidir. Mevcut bitkisel ürünler ile bunların mamulleri dış pazarlara en iyi 
şekilde tanıtılmalıdır. 

ülkemiz ekonomisine katkılarının artırılması için, odun dışı orman 
ürünlerinden elde olunan maddeleri üretecek sanayi kolları kurulmalı, bu sanayi 
kolunu kuranlar teşvik edilmelidir. 

- Odun dışı orman ürünlerinin belli periyotlarda envanterlerine devam 
edilerek, azami verimlilikleri tesbit edilmeli üretim teknikleri belirlenerek 
uygulamaya konulmalıdır. 

- Ekonomik katkısı fazla olan ürünler kültür yoluyla orman fidanlıklarında 
ve ağaçlandırma sahalarında yetiştirilerek uygulamaya aktarılmalıdır. 

- Odun dışı orman ürünlerinin kültürle yetiştirilmeleri konusunda dış 
kaynaklar araştrılmalı, bu konularda fakültelerle iş birliğine gidilmelidir. 

- Orman köylüsü, odun dışı orman ürünlerinin yetiştiriciliği konusunda 
eğitilmeli ve teşvik edilmelidir. 

- Odun dışı orman ürünlerinden faydalanma ve uygulanacak metod ve 
yöntemler konusunda elemanlar eğitilmeli, mahallinde istihdam edilmelidir. 

- Bu ürünlerin dünya standartlan araştırılarak, ürünlerin dünya 
standardına uygun pazarlanması konusunda üretici ve ihracatçılar 
bilgilendirilmelidir. 

- Odun dışı orman ürünleri taze ve bitkisel kaynaklı olduklarından uygun 
olmayan koşullarda belirli sürelerde bozulmakta wyt vasıf ve kalitelerinde 
kayıplar olmaktadır. Bu nedenle, bu hususta gümrük kapıları uyarılmalıdır. 

- Odun dışı orman ürünleri, çeşit ve özelliklerine göre farklı yasak ve 
kısıtlamalarla korunmaya çalışıldığından, gümrük çıkışlarında bu denetimleri 
yapabilecek bilgi birikimli yetişmiş elemanlar bulundurulması sağlanmalıdır. 

- Çok kıymetli dış satım imkanı olan Sarı Censiyan (Centiana Lutea), Batı 
Anadolu Adaçayı (Salvia Triloba), Eğir Kökü (Acarus Calamus) gibi türler koruma 
altına alınmalı, bu türlerin kültür yoluyla yetiştirilmesi gerçekleştirilmeli ve 
bundan sonra ihracat konusu yapılmalıdır. 

- Faydalamlmasında dikkatli olunması gerekli olan türlere Kuşdili 
(Rosmarinus Officinalis) de dahil edilmelidir. 

- üretim planı yapılmamış olan sahalardan defne üretimi yapılmamalıdır. 

- Yapılacak olan koruma, yetiştirme ve üretim planlarında öncelikle biyolojik 
çeşitliliğin ve gen kaynaklarının korunması dikkate alınmalıda. 
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TABLOLAR 



TABLO I 1988-1992 YILLARI KORU VE BALTALIK ORMANLARI 

ETA (KAPASİTE) DURUMU VE KULLANIMI 

(1000 m3) 

YILLAR BİRİMİ 

(D.K.G.H.) 

ETA 

(KAPASİTE) 

ETA (KAPASİTE) KULLANIMI VE ORANI (%) 

Koru Baltalık Toplam Koru % Baltalık % Toplam % 

1988 m3 14 021 5.174 19195 7.742 55 3445 67 11.187 58 

1989 m3 13 574 5 385 18 959 7 618 56 2719 51 10.337 55 

1990 m3 11.251 5 443 16 694 7 206 64 2.793 51 9 999 60 

1991 m3 11 373 5526 16 899 7.025 62 2455 44 9450 56 

1992 m3 11 419 5520 16 939 7.305 64 2517 46 9.822 58 

Kaynak : OGM Kayıtları 
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TABLO 9:1989-1892 YILLARINDA OGM VE ÖZEL KESİM ÜRETİM MİKTARLARI 

(1000 M3) 
SIRA NO ANA MALLAR ÜRETEN YILLAR 

SEKTÖR 1938 1989 1990 1991 1992 

1 Tomruk OGM 3.571 3.393 3.311 3.159 3.154 

(m3) ÖZEL 2.000 2.110 1.470 1.540 1.610 

TOP. 5571 5.503 4.781 4.699 4.764 

2 Tel Direği OGM 123 60 60 99 124 

(rn3) ÖZEL 

TOP: 123 60 60 99 124 

3 Maden Direği OGM 529 518 513 465 453 

(m3) ÖZEL 

TOP: 529 518 513 465 453 

» 4 Sanayi Odunu OGM 373 398 639 624 887 

(m3) ÖZEL 285 300 315 330 345 

TOP: 658 698 954 954 1.032 

5 Kağıtlık Odun OGM 1.700 1.882 923 1 043 1.082 

(m 3) ÖZEL 

TOP: 1.700 1.882 923 1.043 1.082 

6 Lif-Yonga Odunu OGM 1.137 1 193 1.113 1.104 1.177 

(m3) ÖZEL 285 300 315 330 345 

TOP. 1.422 1.493 1.428 1.434 1.522 

7 Sırık OGM 13 16 17 15 21 

(m3) ÖZEL 

TOP: 13 16 17 15 21 

r6 Endüstriyel Odun OGM 7.446 7.460 6.576 6.509 6698 

(m3) ÖZEL 2.570 2.710 2 100 2.200 2.300 

TOP: 10.016 10.171 8676 8.7C9 8.993 

9 Yakacak Odun OGM 9.707 9.797 9.109 8627 8360 

(m3) ÖZEL 14.293 13.633 13.391 12 373 12.440 

TOR 24.000 23.400 22 500 21.000 20.800 

10 Gene! Toplam OGM 17.153 11.257 15 685 15.136 15.058 

(m3) ÖZEL 16.863 16.343 15.491 14 573 14.740 

TOP: 34.016 33.570 31.176 29.709 29.798 

Kaynak: OGM kayıtları ve Ormancılık Ana Ram 
Not: 1) Yakacak odunda, özel kesim miktarlarına gizli tüketim dahil edilmiştir. 

2) Özel kesim 1988-1992 yıllan arasındaki üretim miktarları yıllar itibariyle, 
sırasıyla: 1.260; 1.275; 1.290; 1.305; 1.320 milyon m3 tür. 

3) Ölçü birimi ster olan ürünler için 1 ster=0.75 m3 alınmıştır. 
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TABLO 10: ANA MALLAR İTİBARİYLE 1988-1992 YILLARI CARİ FİYATLARLA ÜRETİM DEĞERİ 

(1.000 TL) 

SIRA NO ANA MALLAR YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 Tomruk 793.561.095 1.171.726.275 1.565.849.215 2.166.309.485 4,333.906 080 

2 Tel Direği 30.750.000 19.500.000 32.280.000 77.220.000 140.120.000 

3 Maden Direği 63.480.000 93.240.000 156.465.000 199.950.000 317.100.000 

4 Sanayi Odunu 49.224.980 68.927.500 127.263.600 213.409.800 539.044.560 

5 Kağıtlık Odun 51.000.000 112.920.000 85.839.000 156.450.000 270.500.000 

6 Lif-Yonga Odunu 39.531.600 62.907.555 87.871.980 130.587.210 289.180.000 

7 Sırık 780.000 1 440.000 2.346.980 2.925.000 7.980.000 

3 Yakacak Odun 274 381.830 419.831.280 575.952.100 314.047.210 1.665.194.500 

TOPLAM 1.302.709.505 1.950.492.610 2.633.867 875 3.760.898.705 7.563.025.140 

Kaynak: OGM kayıtları 
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TABLO 11: ANA MALLAR İTİBARİYLE 1988-1992 YILLARI 1988 YILI FİYATLARIYLA ÜRETİM DEĞERİ 

(1.000 TL) 

SIRA NO ANA MALLAR YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 Tomruk 793.561.095 783.874.835 681.029.545 669.349.055 678.607.980 

2 Tel Direği 30.750.000 15.000.000 15.000.000 24.750.000 31.000.000 

3 Maden Direği 63 480 000 62.160.000 61.560.000 55.800.000 54.360.000 

4 Sanayi Odunu 49.224.980 52.217.380 71 368.740 71.368.740 77.203.920 

5 Kağıtlık Odun 51.000.000 56.460.000 27.690.000 31.290.000 32.460.000 

6 Lif-Yonga Odunu 39.531.600 41 505 400 39.698.400 39.865.200 42.311.600 

7 Sırık 780.000 960.000 1.020.000 900.000 1.260.000 

8 Yakacak Odun 274.381.830 277.008.930 260176.725 248.504.898 242.181.090 

TOPLAM 1.302.709.505 1 289.186.545 1.157.543.410 1.141.827.893 1.159.384.590 

Kaynak: OGM kayıtlan 
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TABLO 12: 1988-1992 YILLARI ORTALAMA BİRİM SATIŞ FİYATLARI ÜZERİNDEN ÜRETİM DEĞERİ 

SIRA NO ANA MALLAR BİRİM YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 Tomruk TL/m3 142 445 212 925 327.515 461.015 909 72C 

2 Tel Direği TL/m3 250.000 325.000 538.000 780.000 1 130.00C 

3 Maden Direği Tl_/m 3 120.000 180.000 305.000 430.000 700.00C 

4 Sanayi Odunu TL/m3 74.810 98750 133.400 223.700 522.33C 

5 Kağıtlık Odun TL/m3 30.000 60.000 93.000 150.000 250.00C 

6 Lif-Yonga Odunu TL/m3 27.800 42.135 61.535 91.065 190.00C 

7 Sınk TL/m3 60.000 90.000 138.000 195.000 380.00C 

8 Yakacak Odun TL/m3 25.019 37.918 55385 81.962 170.991 

Kaynak: OGM kayıtları 

Ster = 0.75 m3tür. 
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TABLO 13: 1982-1993 YLLARl nİBARfYLE STOK DEVİRLERİ 

DEVİR VIU TOMRUK (nrCJ) TEL DİREĞİ (mî) UADEN DİREĞİ (mî) SANAYİ ODUNU (mî) KAĞITLIK ODUN (m3) YAPACAK TOPLAMI (mî) LJF-YONOA ODUNU (mî) (NOÜSTRJYEL ODUN TOP (mî) YAKACAK ODUN (Ster) 

1982-1983 1.898.160 116.158 457.968 228.020 284.540 2.334.846 93 156 3.078.001 1.547.672 

1983-1984 1.485.484 70.692 302114 138.861 120.541 2.127.682 237 936 2.365.618 2.254.009 

1984-1986 1.444.571 36.069 263.831 182.499 126.683 2.043.643 181 666 2.225.308 2.822.026 

1985-1988 1.327.517 112.613 268976 127.538 127.000 1.983.644 103.013 2.068.667 3.240.518 

1986-1987 1.047.060 106.343 349.758 126.960 134.857 1 763.368 137 930 1.901.898 3.179.060 

1987-1988 1.012.332 109.228 306.669 181 390 98.893 1.688.512 36.818 1.724.330 1.256.613 

1986-1989 1.118.839 150.323 295 329 190.050 279.311 2.033 852 117 050 2.150.902 1.810.161 

1989-199C 822.383 28.758 355 468 148 819 359 969 1.715.397 146.967 1.862.364 2.619.446 

1990-1991 660.898 14.931 310.968 176178 273.262 1.435.237 187.436 1.622.673 2.431.223 

1991-1992 609.344 12.967 194 433 144 852 147 236 1.108.832 46.188 1.155.020 1.486.195 

1992-1993 668.461 21.080 139.172 186 087 135.685 1 150.465 39.165 1.195.178 518.868 

Kaynak: OGM kayıttan 
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TABLO 14: OGM'NİN CARİ FİYATLARLA 1988-1993 YILLARI ASLİ ÜRÜN MALİYETLERİ 

ANA MALLAR BİRİMİ YILLAR 

1988 1989 Artış (%) 1990 Artış (%) 1991 Artış (%) 1992 Artış (%) 1993 Artış (%) 

TOMRUK TL/m3 118 440 215813 82 370 027 71 574.800 55 800.000 39 1.540.000 92 

TEL DİREĞİ TL/m3 154.106 279192 81 462464 66 732 000 58 1 100 000 50 1 830.000 66 

MADEN DİREĞİ TL/m3 75.545 140 644 86 238120 69 346.800 46 500.000 44 850 000 70 

SANAYİ ODUNU TL/m3 50 400 105773 109 146.227 38 221.400 51 320.000 45 650.000 103 

KAĞITLIK ODUN TL/m3 46.950 76973 64 136.147 77 203.160 49 390 000 43 560.000 93 

LİF-YONGA ODUNU TL/St 21 880 38 522 76 69 236 80 90.870 31 150.000 67 280.000 87 

YAKACAK ODUN TL/St 16.231 30 934 90 49 390 60 63 786 29 130.000 104 240.000 85 

Kaynak: OGM kayıtları 
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TABLO 16: 1975-1992 YILLARINDA AÇIK ARTIRMALI OLARAK SATILAN 
ÜÇÜNCÜ SINIF KAYIN. MEŞE VE ÇAM KERESTELİK TOMRUKLARIN 
FİYAT DEĞİŞİMİNİ GÖSTERİR TABLODUR. 

YILLAR 3.S.N 8. Kerestelik 

Kayın Tomruk 

3.S.N.B. Kerestelik 

Meşe Tomruk 

3.S.N.B. Kerestelik 

Çam Tomruk 

Çam^Fiatı^ 
Kayın Fiatı 

ÇamRatı^ 

Meşe Fiatı 

TUm3 TL/m3 TL/m3 (I) (II) 

1975 384 368 749 1 95 2.04 

1976 603 614 1.341 222 2.18 

1977 1 087 1.250 2 213 204 1.77 

1978 1 594 1 570 2465 1.55 1.57 

1979 2837 2.491 3.961 1 40 1.59 

1980 5483 5.127 7221 1.32 1.41 

1981 6.834 5929 7 729 1.13 1.30 

1982 9745 9009 9 188 094 1.02 

1983 21 632 15.778 20 534 0.95 1.30 

1984 24839 24230 33739 1.36 1 39 

1985 30.279 35102 42848 1 42 1 22 

1986 55.617 55.581 82.873 1.49 1 49 

1987 120 597 106.416 126,160 1.05 1.19 

1988 140.229 137 818 171.679 1 22 1.25 

1989 193.383 201 883 252.915 1.31 1.25 

1990 408240 352 631 404.529 099 1.15 

1991 496 072 439 872 548 431 1.11 1.25 

1992 1 060.780 900.917 1.083.100 1.02 1.20 

Kaynak: OGM kayıtları 
(1): 1975-76 yıllarında, bir metreküp çam tomruk bedeli ile iki metreküp kayın tomruk 

alınabilirken. 1992 yılında bir metreküp kayın tomruk ancak alınabilmektedir. 

(2): Meşede de çama karşı göreceli fiyat artış trendi;kayına paralel olarak sürmektedir. 
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TABLO 16:1988-1992 YILLARINDA OGM TARAFINDAN ÜRETİLEN ÖNEMLİ ALTI AGAÇ TURU 
TOMRUKLARIN SERBEST PİYASADA OLUŞAN YILLIK ORTALAMA FİYATLARI 

YILLAR KARAÇAM KIZILÇAM GÖKNAR SEDİR KAYIN MEŞE 

1 SNB 2. SNB 3.SNB 1. SNB 2. SNB 3. SNB 1 SNB 2. SNB 3.SNB 1. SNB 2 SNB 3. SNB 1. SNB 2. SNB 3. SNB 1. SNB 2. SNB 3. SNB 

(T L/m 3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) (TL/m3) 

1988 405.161 291.615 171.679 210.380 197 947 136.155 237.061 222.014 177 698 560.369 235.230 225.778 206.313 140.229 586.606 425.883 137.818 

1989 609 626 448661 252.915 343.197 314 929 201 900 421 889 379.179 276 670 766.742 339 803 319.990 318.102 193.383 944 228 770.822 201 883 

1990 962 202 727.871 404.529 600.432 542.524 305.347 562.203 408 744 961.000 450.225 711.542 627.575 408.240 1.124 399 905.640 352 631 

1991 1 349 729 959 295 548.431 921.000 668 061 434 660 738 448 535.438 1.587.971 926.080 730.987 697.873 496.072 2 993.484 1.554.626 439 872 

1992 2 649 498 1.803 634 1.083.100 1 326.772 839 744 1.327 940 1 023.978 1 844.865 1.711.658 1 445.675 1.403.078 1 060.780 4 170 938 2.763.610 900.917 

Kaynak: OGM kyıtları 
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TABLO 17: 1987-1991 YILLARINDA OGM'NİN ÜRETİM İŞLERİNDE İSTİHDAM ETTİĞİ İŞÇİ 
SAYILARI VE ÇALIŞTIKLARI TOPlAM İŞGÜNÜ SAYISI 

İŞ NEVİ 1987 YILI 1988 YIU 1989 YILI 1990 YIU 1991 YIU 

işçi 

Sayısı 

işgünü 

Sayısı 

işçi 

Sayısı 

işgünü 

Sayısı 

İKİ 

Sayısı 

işgünü 

Sayısı 

İşçi 

Sayısı 

işgünü 

Sayısı 

İKİ 

Sayısı 

işgünü 

Sayısı 

ÖLÇME-DAMGAVS. 15 921 789 631 15.220 806 901 16 396 682 362 12.831 542 007 13.826 587.915 

KESİM 192.051 4.718 436 170.348 5520 643 184 668 5.238.330 186.827 5.299 428 192.006 5597 849 

SÜRÜTME 179.630 4 879.507 165 049 5 407 813 175 495 5.255.588 180 609 5.077 227 184 509 5 354 776 

TAŞIMA 80 957 2.327.015 67 980 2143.465 70.374 2196 875 68 466 2.177.700 72.583 2.345 309 

İSTİF 15.981 667 066 14.053 757.193 15 565 748074 15.136 652 378 13.037 645.121 

TASNİF 3.439 335.150 3.167 299 008 3697 361 333 3431 305 465 3429 295.505 

İLAÇLAMA 1.123 24.900 1.602 29 709 1 856 42.272 1.707 34.907 1.823 32 849 

TOPLAM 489102 13.741.705 437 419 14 964 732 468 051 14.524.834 469 007 14.089.112 481.213 14 859 324 

Kaynak: OGM kayıtları 
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tablo 18: 1988-1992 YILLARINDA YURTİÇİ TÜKETİMİ 

(1000 m3) 

SIRA NO ANA MALLAR BİRİMİ YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 TOMRUK m3 6 544 6173 5.806 6.129 6.037 

2 TEL DİREĞİ m3 82 CM CO 74 101 116 

3 MADEN DİREĞİ m3 540 458 558 581 508 

4 SANAYİ ODUNU m3 629 739 928 984 991 

5 KAĞITLIK ODUN m3 2.007 2.206 1 374 1.549 1.699 

6 LİF-YONGA ODUNU m3 1.341 1.463 1.388 1.575 1.089 

7 SIRIK ı,3 14 18 17 15 21 

8 ENDÜST. ODUN TOP. •n3 11.157 11 239 10.145 10.934 10.461 

9 YAKACAK ODUN „ı3 22.814 22.237 22.136 22.026 21.571 

10 GENEL TOPLAMI m3 33 971 33.476 32 281 32.960 32.032 

Kaynak: 1) OGM kayıtlan 
2) Ormancılık Ana Planı 

Not Ölçü Birimi ster olan ürünler için. 1 ster=0.75 m3 alınmıştır 
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TABLO 1* 1988-1992 DÖNEMİNDE CARİ FİYATLARLA YURT İÇİ TÜKETİM DEĞERİ 

 (Milyar TL) 

SIRA NO ANAMALLAR YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 TOMRUK 9322 1.314.4 1.901.6 2.825.6 5.492.0 

2 TEL DİREĞİ 20.5 59.2 398 788 131.1 

3 MADEN DİREĞİ 64 8 82.4 170.2 249.8 355.6 

4 SANAYİ ODUNU 471 73.0 123.8 2201 517.6 

S KAĞITLIK ODUN 602 132.4 127.8 232 4 424.8 

6 LİF-YONGA ODUNU 37.3 61.6 85.4 143.4 206 9 

7 SIRIK 0.8 1.6 23 2.9 8.0 

8 ENDUST OCHJN TOP 1 162 9 1.724.6 2.4506 3.753.0 7.136.0 

9 YAKACAK ODUN 570.8 843.2 1 226 0 1.805.3 3.688.5 

10 GENEL TOPLAMI 1.733.7 2.567.8 5558 3 5.558.3 10824.5 

Kaynak: OGM kayıtlan 

99 



TABLO 20: 1989 YILI ORMAN ÜRÜNLERİ VE SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATI 

URUN CİNSİ Birimi Miktarı Tutan US$ Ortalama 

Fiyatı US$) 
Karşılığı Yuvarlak Odun 
Birimi Miktarı 

Yuvarlak Ağaçlar İbreli m3 347.931 34 532348 99 m3 347.931 

Yuvarlak Ağaçlar Tropik Yapraklı m3 92.671 18.018.098 194 m3 92.671 

Yuvarlak Ağaçlar Diğer Yapraklı m3 36.917 9.017.736 244 m3 36.971 

Keresteler İbreli m3 27.722 4.147.499 150 m3 42.649 

Keresteler Tropik Yapraklı m3 3.965 1.216 535 307 m3 6.100 

Keresteler Diğer Yapraklı m3 4.127 656 326 159 m3 6349 

Kapiamafck Yapraklar İbreli m3 1.005 274027 273 m3 1.546 

Kapiamafck Yapraklar Tropik Yapraklı m3 4.233 264.905 63 m3 6.512 

Kapiamafck Yapraklar Diğer Yapraklı m3 8.302 1.401 525 169 m3 12.772 

Levhalar İbreli-Yapraklı m3 6.071 1.526.896 252 m3 9.340 

İşlenmiş Ürünler İbreli-Yapraklı Ton 4.081 1.224.624 3.000 m3 10.203 

İşlenmiş Ürünler İbreli-Yapraklı m2 16.933 353.820 21 m3 102 

Odun Hamuru İbreli-Yapraklı Ton 163.637 100.708.753 615 m3 409.093 

TOPLAM 184.363.092 187.697 m3 982.239 

Kaynak: DİE istatistikleri 
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TABLO 21: 1990 YILI ORMAN ÜRÜNLERİ VE ORMAN SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATI 

URUN CİNSİ Birimi Miktarı Tutan (USŞ) Ortalama 

Fiyatı (US$) 
Karşılığı Yuvariak Odun 
Birimi Miktarı 

Yuvarlak Ağaçlar ibreli m3 579 762 60.614.556 105 m3 579 762 

Yuvarlak Ağaçlar Tropik Yapraklı m3 153.566 31.191 487 203 m3 153 566 

Yuvarlak Ağaçlar Diğer Yapraklı m3 101.197 25.324.951 250 m3 101.197 

Keresteler ibreli m3 71.661 9113 708 127 m3 110.248 

Keresteler Tropik Yapraklı m3 1.325 518.044 391 m3 2038 

Keresteler Diğer Yapraklı m3 6.512 1.444.745 222 m3 10.018 

Kaplama* Yapraklar ibreli m3 2 059 732.098 356 m3 3168 

Kaplama* Yapraklar Tropik Yapraklı m3 2388 560.353 235 m3 3.674 

Kaplama* Yapraklar Diğer Yapraklı m3 13 598 2.823.800 208 m3 20.920 

Levhalar İbreli-Yapraklı m3 33.652 5.283.804 157 m3 51.772 

işlenmiş Ürünler İbreli-Yapraklı Ton 10.058 35.739.919 3.553 m3 25.145 

işlenmiş Ürünler İbreli-Yapraklı m2 119 654 4.181.682 35 m3 718 

Odun Hamuru İbreli-Yapraklı Ton 146.474 80.166.044 547 m3 366 185 

TOPLAM 257.695191 1804 m3 1 428.411 

Kaynak: DİE istatistikleri 
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TABLO 22: 1991 YILI ORMAN ÜRÜNLERİ VE ORMAN SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATI 

ÜRÜN CİNSİ Birimi Miktarı Tutan (US$) Ortalama Karşılığı Yuvarlak Odun 

Fiyatı (US$) Birimi Miktarı 

Yuvarlak Ağaçlar İbreli m3 873.110 90.243.480 103 m3 873.110 

Yuvarlak Ağaçlar Tropik Yapraklı m3 122.503 23.768 333 194 m3 122.503 

Yuvarlak Ağaçlar Diğer Yapraklı m3 99.019 17.329.369 175 m3 99.019 

Keresteler İbreli m3 123.288 13.199 742 107 m3 189.674 

Keresteler Tropik Yapraklı m3 5.805 1.069 924 184 m3 8.931 

Keresteler Diğer Yapraklı m3 2.373 469 659 198 m3 3.651 

Kaplamalık Yapraklar İbreli m3 953 493.301 518 m3 1.466 

Kaplamakk Yapraklar Tropik Yapraklı m3 3.695 294.910 80 m3 5.685 

Kaplamalık Yapraklar Diğer Yapraklı m3 9.619 11.728 158 180 m3 14.798 

Levhalar İbreli-Yapraklt m3 20.703 4.318 306 209 m3 31.851 

İşlenmiş Ürünler İ breli-Yapraklı Ton 77.775 37.149 294 478 m3 194 438 

İşlenmiş Ürünler İbreli-Yapraklı m2 197.101 2.945.002 15 m3 1.183 

Odun Hamuru İbreli-Yapraklı Ton 152.605 71.994 263 472 m3 381.513 

TOPLAM 265.003.741 137.5 m3 1 927.822 

Kaynak: DİE istatistikleri 
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TABLO 28: 1992 YILI ORMAN ÜRÜNLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATI 

ÜRÜN CİNSİ Birimi Miktarı Tıian (US$) Ortalama 

Fiyatı (US$) 

Kaışıhğı Yuvarlak Odun 

Birimi Miktarı 

Yuvarlak Ağaçlar İbreli m3 818.882 81.505.212 100 m3 818.882 

Yuvarlak Ağaçlar Tropik Yapraklı m3 204.765 39.079.134 191 m3 204.765 

Yuvarlak Ağaçlar Diğer Yapraklı m3 69.910 16.265.582 233 m3 69.910 

Keresteler İbreli m3 88.529 7 933.187 90 m3 136.198 

Keresteler Tropik Yapraklı rr>3 79 22.105 279 m3 122 

Keresteler Diğer Yapraklı m3 26.138 1.261.105 48 m3 40.212 

Kaplamalık Yapraklar İbreli m3 2.465 260.475 106 m3 3.792 

Kaplamalık Yapraklar Tropik Yapraklı m3 6.610 420.239 64 m3 10.169 

Kaplamalık Yapraklar Diğer Yapraklı m3 13.406 1.346.268 100 m3 20.625 

Levhalar İbreli-Yapraklı m3 41.693 6.791.493 163 m3 64.143 

İşlenmiş Ürünler İbreli-Yapraklı Ton 42.126 54.089 640 1.284 m3 105.315 

İşlenmiş Ürünler İbreli-Yapraklı m2 647.371 8.454.908 13 m3 3.884 

Odun Hamuru İbreli-Yapraklı Ton 242.417 101.813.437 420 m3 606.043 

TOPLAM 319.242 785 1532 m3 2.084.060 

Kaynak: OİE istatistikleri 

103 



TABLO 24 : 1989 YILI ORMAN ÜRÜNLERİ VE ORMAN SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI 

ÜRÜN CİNSİ BİRİMİ MİKTARI 
TUTARI 

(US$) 
ORTALAMA 

FİYATI (US$) 

KARŞIUGI YUVARLAK 
ODUN 

BİRİMİ MİKTARI 

Yuvarlak Ağaçlar İbreli M3. 4736 760504 161 M3 4736 

.. Tropik Yapraklı M3 1930 1582637 820 M3 1930 

„ Diğer Yapraklı M3 11065 704449 64 M3 11065 

Keresteler İbreli M3 32746 4940074 151 M3 50378 

-

Tropik Yapraklı M3 14555 6144342 422 M3 22392 

- Diğer Yapraklı M3 5613 1141546 203 M3 8635 

Yapraklar İbreli M3 74 11681 158 M3 114 

-

Tropik Yapraklı M3 _ M3 . 

- Diğer Yapraklı M3 . M3 . 

Levhalar İbreli-Yapraklı M3 11987 2685973 224 M3 18442 

İşlenmiş Ürünler „ Ton 32521 26819082 825 M3 81303 

« M M2 380227 1827651 5 M3 1141 

Odun Hamuru H Ton 1671 1091955 653 M3 4178 

TOPLAM 47709894 2335 M3 204314 

Kaynak: DlEJstatistikleri 
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TABLO 25 : 1990 YILI ORMAN ÜRÜNLERİ VE ORMAN SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI 

ÜRÜN CİNSİ BİRİMİ MİKTARI 

TUTARI 

(US$) 

ORTALAMA 

FİYATI (US$) 

KARŞILIĞI YUVARLAK 
ODUN 

BİRİMİ MİKTARI 

Yuvarlak Ağaçlar İbreli M3. 3150 815524 259 M3 3150 

Tropik Yapraklı M3 60 11312 189 M3 60 

„ Diğer Yapraklı M3 4443 712904 160 M3 4443 

Keresteler İbreli M3 49304 9456516 192 M3 75852 

- Tropik Yapraklı M3 630 290772 462 M3 969 

.< Diğer Yapraklı M3 4696 2155209 459 M3 7225 

Yapraklar İbreli M3 M3 _ 

« Tropik Yapraklı M3 4759 3278020 689 M3 7322 

Diğer Yapraklı M3 3104 1668680 538 M3 4775 

Levhalar İbreli-Yapraklı M3 6501 989485 152 M3 10001 

İşlenmiş Ürünler Ton. 33513 29599487 883 M3 83783 

•• „ M2 307730 1971766 6 M3 923 

Odun Hamuru Ton. 788 247387 314 M3 1970 

TOPLAM 50463162 251 7 M3 200473 

Kaynak: DİE İstatistikleri 
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TABLO 26: 1991 YILI ORMAN ÜRÜNLERİ VE ORMAN SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI 

ÜRÜN CİNSİ BİRİMİ MİKTARI 
TUTARI 
(US$) 

ORTALAMA 

FİYATI (US$ 

KARŞILIĞI YUVARLAK 
ODUN 

BİRİMİ MİKTARI 

Yuvarlak Ağaçlar İbreli M3. 659 152561 232 M3 659 

„ Tropik Yapraklı M3 _ M3 _ 

Diğer Yapraklı M3 5633 2016268 358 M3 5633 

Keresteler İbreli M3 40857 8111205 199 M3 62857 

M 

Tropik Yapraklı M3 36 26452 735 M3 55 

« 

Diğer Yapraklı M3 3552 2181374 614 M3 5465 

Yapraklar İbreli M3 188 156654 833 M3 289 

•• Tropik Yapraklı M3 3556 1964050 552 M3 5471 

« 

Diğer Yapraklı M3 736 407795 554 M3 1132 

Levhalar İbreli-Yapraklı M3 19756 1481107 75 M3 30394 

İşlenmiş Ürünler Ton. 21327 19400382 910 M3 53318 

•• M2 802805 2540541 3 M3 2408 

Odun Hamuru Ton. 641 281019 438 M3 1603 

TOPLAM 38719408 2287 M3 169284 

Kaynak: DİE İstatistikleri 
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TABLO 27: 1992 YILI ORMAN ÜRÜNLERİ VE ORMAN SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI 

ÜRÜN CİNSİ BİRİMİ MİKTARI 
TUTARI 

(US$) 
ORTALAMA 

FİYATI (US$) 

KARŞILIĞI YUVARLAK 
ODUN 

BİRİMİ MİKTARI 

Yuvarlak Ağaçlar İbreli M3. 393 91097 232 M3 393 

Tropik Yapraklı M3 . 
. M3 . 

Diğer Yapraklı M3 11052 5290651 479 M3 11052 

Keresteler İbreli M3 16884 3883343 230 M3 25975 

Tropik Yapraklı M3 435 98466 226 M3 669 

« Diğer Yapraklı M3 7074 3560636 503 M3 10883 

Yapraklar ibreli M3 730 216721 297 M3 1123 

.. Tropik Yapraklı M3 3107 1424390 458 M3 4780 

.. Diğer Yapraklı M3 1861 841722 452 M3 2863 

Levhalar İbreli-Yapraklı M3 13361 3282899 246 M3 20555 

İşlenmiş Ürünler « Ton. 26750 31143871 1164 M3 66875 

.. „ M2 221834 1830688 8 M3 666 

Odun Hamuru „ Ton. 325 86999 268 M3 813 

TOPLAM 51751483 3529 M3 146647 

Kaynak: DİE. İstatistikleri 
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TABLO 28: DÜNYADA 1991 YILINDA ENDÜSTRİYEL ODUN ÜRETİMİNDE 
EN ÜST SIRADAKİ YİRMİ ÜLKE ve DÜNYA TOPLAMI 

ÜLKE İbreli (m3) Yapraklı (m3) Toplam (m3) Toplam İçindeki 
Pay (%) 

Birleşik Devletler 294.400 115.500 409.900 25.63 

Rusya Federasyonu 237.800 36 500 274.300 17.15 

Kanada 161.995 9.220 171.215 10.71 

Çin 57 812 32 287 90.099 563 

Brezilya 31.313 43.165 74.478 4.66 

İsveç 42 220 5 080 47 300 2 96 

Malezya 11 40.377 40.388 2.53 

Almanya 31 278 9091 40 369 252 

Fransa 19.280 15.030 34.310 2.15 

Finlandiya 26 866 4 241 31 107 1 95 

Endonezya 670 28.645 29.315 1.83 

Japonya 19.037 8 901 27 938 1.75 

Hindistan 2.770 21.752 24522 1.53 

Avustralya 6565 9 858 16423 1.03 

İspanya 10.411 4.871 15.282 0.96 

Çekoslovakya 11.954 3 143 15 097 094 

Polonya 11 293 3.041 14.334 0.89 

Avusturya 12 869 1 120 13 989 087 

Yeni Zelanda 13.494 443 13.937 0.87 

Romanya 5 190 7 583 12 773 0.80 

Diğerleri 77.614 124.547 202.188 12.64 

DÜNYA 1.074 842 524 395 1 599 264 100.00 

Kaynak: FAO. Forest Products Yearbook 1991. Roma 1993 
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TABLO 29: DÜNYADA ÜLKEMİZDE ve BAZİ ÜLKELERDE 1986-1990 YILLARI İĞNE YAPRAKLI TOMRUK FİYATLARI 

ÜLKE ADI ÖZELLİKLERİ BİRİMİ YILLAR 

1986 1987 1988 1989 1990 

Dünya Ortalama ihraç birim fiyatı US$/m3 65 74 83 92 99 

Şlli Radiataçamı. kerestelik tomruk. FOB ihraç fiyatı US$/m3 34 39 45 41 49 

Finlandiya Özel orman ürünü kerestelik çam tomruğu 

kamyon üstü teslim i^ fiyatı US$/m3 44.98 5391 61.68 6316 7324 

Japonya 26-28 cm/3.65-4 m. Kerestelik çam tomruğu ortalama 

toptan fiyatı US$/m3 132 9 154.2 175.6 170.3 167 8 

İsveç İhraç FOB ortalama fiyatı 

V. kalite Kerestelik çam fabrikadan toptan satış fiyatı 

US$/m3 

US$/m3 

55.59 

48 85 

6672 

54 89 57.12 58 63 69.61 

Türkiye Üçüncü sınıf kerestelik karaçam ve sarıçam tomruğu 

artırmalı satış ortalama fiyatı, KDV. hariç US$/m3 122 9 147.2 120.7 119 2 155.1 

Kaynak: Forest Products Prices 1971 *1990 FAO, Roma 1992. 
Not: Türkiye Fiyatları OGM kayıtlarından alınmıştır. 
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TABLO 30: DÜNYADA. ÜLKEMİZDE VE BAZI ÜLKELERDE 1966-1990 YILLARI KAĞITLIK ODUN FİYATLARI 

ÜLKE ADI ÖZELLİKLER BİRİMİ YILLAR 

1986 1987 1988 1989 1990 

Dünya Kağıtlık odun birim fiyat ortalaması US$/m3 32 36 41 42 44 

Avusturya Göknar-Ladin kağıtlık odun, kamyona yüklü US$/m3 39 82 47 78 47 04 43 99 51 01 

Avusturya Kabuksuz çam kağıtlık odun, kamyona yüklü US»m3 34.97 4233 4211 39 61 46.17 

Şili Radlataçamı kağıtlık odun. FOB ihrarp fiyatı US»m3 28.5 26.7 268 27.2 324 

Almanya Hessen Bölgesinde kabuksuz, kaliteli ladin kağıtlık 

odun toptan fiatı US$fm3 54.29 57 21 47 05 52.57 

Japonya ibreli kağıtlık odun fabrikaya teslim top tam fiyatı US$/m3 52.81 56.69 6243 60 14 57.32 

Norveç Kabuksuz ladin kağıtlık odun kamyona yüklü top tam fiyatı US$/m3 297 36 08 4294 43 46 62 

İsveç Kağıtlık odun. FOB ihra^ fiyatı US$/m3 34 53 44 48 54.19 

ABD Kağıtlık odun, yerli çam FOB ihraç fiyatı US$/m3 18.86 19 88 2443 21 65 21.8 

Türkiye Çam. göknar. ladin kabuklu ve kabuksuz kağıtlık odun. 

KDV hariç SEKAya uygulanan tahsis fiyatı US$fm3 228 222 21 1 283 35.6 

Kaynak: Forest products pries:1971 -1990 FAO. Roma 1992 
Not Türkiye fiyatları OGM kayıtlarından alınmıştır. 
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TABLO 31: AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'NİN 1987-1991 YILLARI İBRELİ VE YAPRAKLI YUVARLAK 
ODUN ÜRETİM MİKTARLARI 

   (1000 m3) 
AT ULkESI 1987    1958'  1888 1998 """ -. . - — 

ISA. YAP " I ’J* ~ IBR Tu. İPH 1 : 7" YAY Tüp T5^ YAP TOP. 

Belçika-Lüksemburg 2 382 1.359 3.741 2557 1.423 3.980 3.282 1.550 4 832 3.982 1.650 5.632 3.382 1.700 5.082 

Danimarka 1.395 727 2122 1.451 712 2.163 1.395 706 2101 1.498 757 2 255 1.498 796 2.294 

ı ansa 20 690 19.804 40.494 21.760 20.652 42.412 22.894 21.182 44 076 23 463 21.269 44.732 23.280 20 830 44.110 

Doğu Almanya 8.232 2.373 10.605 8406 2.491 10.897 8.683 2 568 11.251 8.683 2568 11.251 

Federal Almanya 22.477 8.485 30.962 24 142 8.431 32.573 26.518 10.357 36 875 62 245 11.211 73.456 

Almanya 33.053 11.821 44.874 

Yunanistan 798 2.128 2.926 797 2.139 2.936 614 1.991 2605 582 1.740 2322 604 1.741 2.345 

İrlanda 1.264 13 1.277 1.287 90 1.377 1.437 90 1.527 1.562 90 1.652 1.587 90 1.677 

İtalya 1.547 7.477 9.024 1 703 7 334 9.037 1.712 7.068 8.780 1.413 6.559 7.972 1.281 7.046 8327 

Hollanda 709 436 1.145 905 405 1.310 885 460 1.345 980 470 1.450 870 475 1.345 

Portekiz 4.707 4.615 9.322 4.804 4.470 9.274 5.833 4.372 10.205 6.684 4.521 11.205 5.986 5.097 11.083 

İspanya 9.283 5.807 15.090 8.991 5771 14 762 10.627 6.420 17.047 11 662 5671 17.333 11.411 5.471 16.882 

İngiltere 4.613 815 5.428 5.080 961 6.041 5.207 1.220 6.427 5.450 1.110 6.560 5.280 1.099 6.379 

TOPLAM 78.097 54.039 132.136 81 883 54.879 136.762 89.087 57.984 147.071 128.204 57.616 179.260 88 232 56.166 144.398 

TÜRKİYE (■) 16.186 18868 35 054 15.133 18883 34.016 14.319 19 251 33.570 13.141 18.035 31.176 12.221 17.414 29.635 

Kaynak: FAO Forest Products Yearbook, 1993 
(*): OGM kayıtlan. 

Not: 1) Türkiye 1991 Değerleri DPT yıllık program çalışmalarından alınmıştır. 
2) Türkiye için verilen değerler gizli yakacak odun tüketimini de içermektedir. 
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TABLO 32- AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'NİN 1987 1991 YILLARI YUVARLAK ODUN 
İTHAL VE İHRAÇ MİKTARLARI 

  (1000 M3) 
AT ÜLKESİ 1987 1988 1989 1990 1991 

İTHAL İHRAÇ İTHAL İHRAÇ İTHAL İHRAÇ İTHAL İHRAÇ İTHAL İF'IAÇ 

Belçika-Lüksemburg 4.019 1.672 4.009 1.651 4 147 1 762 4 214 2072 4 163 2.133 

Danimarka 284 953 297 826 383 804 431 656 452 680 

Fransa 1.773 5.430 1.831 5.526 1 763 6403 2.200 6.075 2.842 6050 

Doğu Almanya 862 796 668 765 541 791 541 791 

Federal Almanya 3.250 4.062 3.585 4 80? 3.886 5 772 3 481 6209 

Almanya 3.395 10.329 

Yunanistan 245 3 311 3 557 12 558 19 558 19 

İrlanda 10 294 17 416 11 412 24 186 24 186 

İtalya 5.223 13 5.207 20 6.459 22 7.150 19 7.441 62 

Hollanda 1.047 834 1.134 844 1.320 1.083 1 336 1 208 1.418 1.230 

Portekiz 452 948 881 690 820 731 807 581 793 569 

İspanya 1.236 748 1 941 636 2025 636 2.918 360 3 095 360 

Ingiltere 396 602 483 650 646 545 603 470 561 599 

TOPLAM 18.797 16.355 20 364 16.829 22558 18 973 24 263 18 646 24 742 22.217 

TÜRKİYE 1.010 24 938 35 481 18 834 4 1 082 7 

Kaynak FAO Forest Products Yearbook. 1993 
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ı A8L0 33: VI NO PLAN DÖNEMİNDE OGM VE ÖZEL KESİMİN ÜRETİM HEDEFLERİ İLE GERÇEKLEŞME DURUMU YE GERÇEKLEŞME ORANLARI 

(1000 m3) 
sıRA aNA maLlaR' ÖZİzL ~ 1&0 VIU' 1991 YILI ■''?92Y\   ■ ■ 1993 WL  ^  * 994 Yı j -   ' 

NO SEKTÖR Hedef Gerçekleşme Ger Oranı (% Hedef Gerçekleşme Ger. Oranı (% Hedef Gerçekleşme Ger Oranı (% Hedef Gerçekleşme Ger. Oranı (%; Gerçekleşme Ger Oranı (%] 
1 TOMRUK (m3) OGM 3 965 3.311 84 4 287 3.159 74 4095 3.154 77 4 258 3.150 74 4.259 

CZEL 1 470 1 470 100 1 540 1 540 100 1 610 1.610 100 1 680 1 560 92 1 750 
TOP 5.435 4 781 88 5 827 4 699 81 5 705 4.764 84 5938 4.710 80 6.009 

2 TEL DİREĞİ (m3) OGM 
ÖZEL 

153 60 39 138 99 72 145 124 86 145 126 87 145 

TOP 153 60 39 138 99 72 145 124 86 145 126 87 145 
3 MADEN DİREK (m3) M O O 480 513 107 490 465 95 500 453 91 517 378 73 543 

TOP 480 513 107 490 465 95 500 453 91 517 378 73 543 
4 SANAYİ ODUNU (m3) OGM 508 639 126 580 624 108 498 687 138 594 738 124 601 

ÖZEL 315 315 100 330 330 100 345 345 100 360 216 60 375 
TOP 823 954 116 910 954 105 843 1.032 122 954 964 100 976 

5 KAĞITLIK ODUN (m3) OGM 
ÖZEL 

1.870 923 49 1 870 1 043 56 1 870 1 082 58 1 870 1 470 77 1 870 

TOP 1 870 923 49 1 870 1.043 56 1 870 1 082 58 1.870 1.470 77 1.870 

6 LIF-YONGA (m3) OGM 1.017 1.113 109 1 109 1.104 100 1 163 1 177 101 1.234 1.004 82 1 363 
ÖZEL 315 315 100 330 330 100 345 345 100 360 666 183 375 
TOP 1.332 1.428 107 1 439 1 434 100 1 508 1 522 101 1 594 1 660 104 1 738 

7 SIRIK (m3) OGM 
ÖZEL 
TOP 

17 

17 

15 

15 

21 

21 

30 

30 

8 ENDÜSTRİYEL OGM ^593 6576 82 8 474 6 509 77 8 271 5 698 81 8618 6 896 80 8.781 
ODUN TOPLAMI (m3) ÖZEL 2 100 2.100 100 2.200 2200 100 2 300 2 300 100 2 400 2 432 100 2500 

TOP 10.093 8.676 86 10.674 8 709 82 10 571 8 998 85 11.018 9 328 84 11.281 
9 YAKACAK ODUN(m3) OGM 12 066 9109 76 12512 8 627 72 12 062 8 360 74 12.889 8 625 66 12 686 

ÖZEL 1 209 1.290 100 1 305 1 305 100 1 320 1 320 100 1 335 1 335 100 1.350 

TOP 13.275 10.399 78 13 817 9.932 75 13 382 9680 77 14 224 10.060 69 14.036 

10 GENEL TOPIAM fm3) OGM 20.059 22 24*1 672 29 460 15.136 654 28 604 15 058 706 30 125 15521 51 30 248 
ÖZEL 3.309 5490 500 5 7C5 3505 500 5 920 3620 500 6 135 3 767 62 6 350 
TOP 23 368 27.734 670 35 165 ’8 411 666 34 524 18 678 704 36 260 19 288 54 36 598 

Kaynak OGM Kayıtlan ve DPT ^»llık Program Çalışmalan 
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TABLO 34: 1981 ve 1991 YILLARINDA DÜNYADA ve AT. EFTA. NAFTA. ECO ÜLKELERİ İLE 
DİĞER ÜLKELERDE YUVARLAK ODUN ÜRETİMİ 

ÜLKELER ENDÜSTRİYEL ODUN ÜRETİMİ YAKACAK ODUN+ODUN KOMURU TOPLAM YUVARLAK ODUN ÜRETİMİ 

1981 1991 1981 1991 1981 1991 

1000 m3 % 1000 m3 % 1000 m3 °/o 1000 m3 °/o 1000 m3 % 1000 m3 % 

DÜNYA 1 414.224 100 1.599.272 100 1.511.791 100 1 830 154 100 2.926.015 100 3429426 100 

AFRİKA 51 953 3.7 58871 3.7 344 982 228 468.296 25.6 396.935 13.6 527.167 15.3 

KUZEY+ORTA AMERİKA 467.101 331 593 393 37.1 139.834 9.2 143 994 7.9 606.935 20.7 737 387 21.5 

. NAFTA (3) 462431 327 588.878 36.8 111.135 7.3 108.588 5.9 573.566 19.6 697.466 20.3 

DİĞERLERİ 4670 04 4515 0.3 28 699 1.9 35 406 2.0 33.369 1.1 39.921 1.2 

GÜNEY AMERİKA 84 092 59 102.979 6.4 199.027 13.2 242.439 13.2 283.119 9.7 345.418 10.0 

ASYA 225.808 15 9 251.999 15.7 685 653 45.4 834.135 45.5 911 461 31.1 1.086.134 31.8 

ECO (3) 13.678 09 15 396 1.0 47.597 3.1 48.205 2.6 61 275 2.0 63.601 1.9 

.. TÜRKİYE (•) 8.578 0.5 8635 0.5 28000 1.9 21 000 1.1 36 578 1.2 29.635 0.9 

.. İRAN 4376 0.3 4.327 0.3 2.333 0.1 2.465 0.1 6.709 0.2 6.792 0.2 

.. PAKİSTAN 724 - 2434 0.2 17.264 1.1 27.740 1.4 17.988 0.6 27.174 0.8 

JAPONYA 31 367 2.2 27.945 1.7 597 - 327 - 31 964 1.1 28.272 1.0 

. DİĞERLERİ 180.763 12.8 208.658 13.0 637.459 42.3 785.783 42.9 818.222 28.6 994.261 28.9 

AVRUPA 279.590 19.7 284.018 178 53.816 3.5 51.446 2.8 333.406 11.4 335.464 9.8 

AT(12; 98.116 6.9 120 938 76 24.517 16 24 698 1.4 122.633 4.2 145.636 4.2 

EFTA(5) 112.011 7.9 105 843 6.6 10.973 07 11.788 0.6 122.984 4.2 117 631 3.4 

. DİĞERLERİ 69.463 4.9 57.237 36 18.326 1.2 14 960 0.8 87.789 3.0 72 197 2.2 

OKYANUSYA 28.380 2.0 33 712 2.1 7.579 0.5 8.744 0.5 35.959 1.3 42.456 1.2 

Eski SSCB 277 300 19.7 274300 17.2 80.900 54 358.200 12.2 358.200 12.2 355.400 10.4 

Kaynak: FAO Forest Products Yearbook. 1993 
(*): DPT Yıllık Program Çalışmaları 

Not: Türkiye endüstriyel odun üretimi, kamu ve özel sektör toplamıdır. 
Türkiye yakacak odun üretimi, kamu ve özel sektör üretimi ile gizli tüketim toplamıdır. 
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Tablo: 35- Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi Hammadde Odun Üretim Hedefleri 

ÜRETİLEN 
ÜRÜN TÜRÜ 

ÜRETEN 
SEKTÖR 

1993 

GERÇEKLEŞME 
1994 

PROGRAM 

1995 1996 1997 1998 1999 

TOMRUK OGM 3.150 3285 3.350 3.400 3.500 3.600 3.700 

ÖZEL 1.560 1.600 1.620 1.830 1 960 2.030 2.100 

TOPLAM 4.710 4885 5.170 5.290 5.460 5630 5 800 

TEL DİREK OGM 126 138 140 145 145 145 145 

ÖZEL -

- - -

TOPLAM 126 138 140 145 145 145 145 

MADEN DİREK OGM 378 420 451 463 475 488 500 
ÖZEL - - - -

TOPLAM 348 420 451 463 475 488 500 

SANAYİ ODUNU OGM 738 618 608 615 622 629 637 
ÖZEL 216 352 390 405 420 435 450 
TOPLAM 954 970 998 1.020 1.042 1.064 1 087 

KAĞITLIK ODUN OGM 1.470 1.470 1.550 1.630 1.710 1.790 1.870 
ÖZEL - - - - -

TOPLAM 1.470 1.470 1.550 1.630 1.710 1.790 1.870 

LİF-YONGA ODUNU OGM 1.004 1.028 1.310 1.440 1.570 1.700 1.840 

ÖZEL 656 660 660 660 660 660 660 
TOPLAM 1 660 1 688 1 970 2.100 2 230 2 360 2.500 

ENDÜSTRİYEL OGM 6866 6 959 7.409 7.693 8 022 8352 8692 

TOPLAMI ÖZEL 2.432 2.612 2 870 2.955 3.040 3 125 3.210 

TOPLAM 9298 9.571 10 279 10.648 11 062 11.477 11.932 

YAKACAK ODUN OGM 8 625 . 10.418 10 605 10 792 10.978 11.164 11 35C 

ÖZEL 11.025 8882 8395 7 908 7 422 6936 6.450 
TOPLAM 19 650 19 300 19 000 18 700 18400 18 100 17 800 

GENEL TOPLAM OGM 15 491 17 377 18014 18485 19.000 19.516 20 042 

ÖZEL 13.457 11 494 11 265 10 863 10.462 10.061 9650 

I . TOPLAM 28 948 28 871 29 279 29348 29.462 29 577 29 702 

Kaynak DPT Yıllık Program Çelışmaları ve OGM Kayıtları 
NOT: 1) Tomruk için bütün yıllardaki üretim-talep farkı ithalat ile karşılanacaktır. 

2) 1994 yılı maden direk ve lif-yonga odunu üretim-talep farkı stoklardan karşılanacaktır. 
3) Yakacak odunda özel kesim miktarlarına gizli tüketim dahil edilmiştir. 
4) Özel kesim yakacak odun üretimi 1993-1999 yılları arasında sırasıyla 1 335; 1.350. 1.365; 1.380. 1.395; 1.410, 1.425, milyon m3 tür. 
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TABLO 36: VII'NCI BEŞ YILLIK KALKINMA DÖNEMİ (1993-1999) HAMMADDE ODUN 
(ENDÜSTRİYEL * YAKACAK) TALEP PROJEKSİYONU 

 (i000 m3) 

SIRA NO ANA MALLAR YILLAR 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1 TOMRUK (m3) 6 700 7 000 7 400 7.900 8 300 6.700 9.100 

2 TEL DİREĞİ (m3) 126 138 140 145 145 145 145 

3 MADEN DİREĞİ (m3) 439 439 451 463 475 488 500 

4 SANAYİ ODUNU (m3) 903 970 993 1.016 l 039 1.063 1.087 

5 KAĞITLIK ODUN (m3) 1 305 1 470 1.550 1 630 1 710 1.790 1 870 

6 LİF-YONGA ODUNU (m3) 1 800 1.340 1.970 2.100 2.230 2.360 2 500 

7 SIRIK (m3) 30 35 37 40 40 40 40 

. 8 ENDÜSTRİYEL ODUN 

TOPLAMI (m3) 

11.423 11 892 12 541 13 294 13 939 14.546 15.242 

9 YAKACAK ODUN (m3) 19 125 18 919 18.713 18.506 18 300 18.004 17.888 

10 GENEL TOPLAM (m3) 30 548 30 811 31.254 31 800 32 239 32.550 33.130 

NOT 

1) Tomruk için bütün yıllardaki üretım-taiep farkı ithalat ile karşılanacaktır. 
2) 1994 yılı maden direk ve lif-yonga odunu üretim-talep farkı stoklardan karşılanacaktır 
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Tablo 37: Vil'ncı Plan Dönemi Hammadde Yuvarlak Odun 

İhracat Projeksiyonu 

YILLAR YUVARLAK ODUN 

Miktar 

(m3) 
Değer 

(1000 Dolar) 

1993 14 000 3.780 

1994 15.000 4.050 

1995 15.000 4.050 

1996 16.000 4.320 

1997 17 000 4 590 

1998 18.000 4.86C 

1999 19 000 5 130 

Kaynak: DPT Yıllık Program Çalışmaları 

Tomruk: 270 US$/m3 
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TABLO 39: VII'NCİ PLAN DÖNEMİ HAMMADDE ODUN 
ÜRÜNLERİ İTHALAT HEDEFLERİ 

YILLAR TOMRUK 

Miktar 

(1000 m3) 
Değer 

(1000 $) 
1993 2643 264.300 
1994 2.000 200.000 

1995 2.230 223.000 

1996 2.610 261.000 
1997 2.840 284 000 

1998 3.070 307.000 
1999 3.300 330 000 

Tomruk: 100 US$/m3 
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tablo 40 BAZ! ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN 
1988-1992 YILLARI ARASINDAKİ ÜRETİM 

PROGRAMLARI VE GERÇEKLEŞME DURUMU 

YILLAR ÜRETİM 

TARİHİ 

ÜRÜN ÇEŞİDİ 

Reçine 

(Ton) 

Sığia 

(Kg) 

Defne Yap. 

(Ton) 

Şimşir 

(Ton) 

Çubuk 

(Ster) 

Çıra 

(Ton) 

1988 Proğ. 570 1.000 600 200 4.075 2900 

Üretim 2527 3 600 1 687 83 4 424 4 075 

Ger °/o 442 360 281 41 177 141 

1989 Proğ 490 1 300 580 200 2.800 5400 

Üretim 718 3.300 367 5 4.126 529 

Ger % 147 254 63 3 147 10 

1990 Proğ. 390 1.000 200 4.700 5.200 

Üretim 133 3.400 852 136 3 846 2 032 

Ger % 34 340 68 81 39 

1991 Proğ 320 1 000 360 2 900 2.200 

üretim 87 831 1.105 2.900 3.549 

Ger % 28 83 307 100 161 

1992 Proğ. 290 1.000 445 2.800 2.200 

Üretim 203 733 2.396 6 276 5345 

Ger % 70 73 536 224 243 
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TABLO 41 ■ 1989-1992 YILLARINDA PROGRAMSIZ ÜRETİLEN BAZI ODUN DIŞI 
ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİM MİKTARLARI 

ÜRÜN ADI BİRİMİ YILLAR 

1989 1990 1991 1992 

Buhur Kg. 1.400 800 800 1.600 

Ada Çayı Kg. 280.769 194.927 252.486 243.404 

Kekik Ks   1.034.770 984.563 1.575.534 2.609.842 

Cam Fıstığı Kg. 27.726 10 240 220.684 271.052 

Mantarlar Kg 11.327 19.651 11.534 15.172 

Tavacın Memesi Kg 48.093 136 366 167 396 73.670 

Sumak Yaprağı Kg. 4 060 31.345 145.373 13 237 

Biberiye Kg. 154.580 80 b5b 194.996 269.702 

Tüllen Kg 172 950 123 980 46 500 59.000 

Ihlamur Kg 19 733 17.264 26813 6 646 

Kestane 
... 

300.045 35.320 82.750 170.620 

Kardelen Kg. 550 24 493 11.871 29 417 

Sıkla. İlci. : . 8.000 53.194 63375 

Diğer Soğan ve Yumrular Kg 40 246 19 468 22.020 

DPT 
Dokümantasyon va Kütüphane 
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TABLO 42: BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN 
1981 -1992 YILLARI ARASINDAKİ TÜKETİM DURUMU 

YILLAR TÜKETİM 

PROGRAMI VE 

ÜRÜN ÇEŞİDİ 

GERÇEKLEŞMESİ Reçine 

(Ton) 

Sığla Yağı 

(Kg) 

Defne Yap 

(Ton) 

Çubuk 

(Ster) 

Çıra 

(Ton) 

1986 Proğ. 1.755 6 600 2.700 8.050 

Gerçekleşme 1.327 7 187 1.725 3.919 

Ger % 76 123 31 64 49 

1987 Proğ. 695 3 650 1.650 5.700 

Gerçekleşme 1.160 8 667 3.870 5.503 

Ger. % 167 267 103 235 96 

1988 Proğ. 570 1 600 2.500 2900 

Gerçekleşme 2.439 8 1.687 4.424 4.065 

Ger. % 428 800 281 177 140 

1989 Proğ. 490 1 580 2.800 5.400 

Gerçekleşme 816 4 367 4.126 5.087 

Ger. % 166 400 63 147 94 

1990 Proğ 390 1 4.700 5 200 

Gerçekleşme 133 2 852 3 846 3.058 

Ger % 34 200 81 59 

1991 Proğ. 320 1 360 2.900 2.200 

Gerçekleşme 87 3 1.105 2900 3 549 

Ger. °/o 27 300 307 100 161 

1992 Proğ.. 290 1 445 2.800 2.200 

Gerçekleşme 196 1 2396 139 5.345 

Ger % 67 100 538 5 243 

Kaynak: OGM. Kayıtları 
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TABLO «3: 1980-1990 YILLARI ARASINDA BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN STOK DURUMLARI 

URUN ÇEŞİDİ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

YILLAR 

REÇİNE 

Üretim Miktarı (Ton) 2 940 4.136 2 813 3 525 3 124 2 714 783 1.174 2 457 718 133 

Stok Miktarı (Ton) 1 642 1 854 31 149 768 611 67 81 99 1 

Satış Miktarı (Ton) 2806 3 964 4 636 3 407 2505 2.871 1.327 1 160 2439 816 134 

SIĞLA YAĞI 

Üretim Miktarı (Ton) 12 0 127 229 4 6 8 3 167 7.9 68 36 33 34 

Stok Mikta11 (Ton) 72 7 4 1.0 7 0 7 5 6.9 23 1.7 20 

Satış Miktarı |Ton) 24 2 199 155 ’2û 7.3 107 7.4 7.4 7.9 4.2 3 1 

ÇUBUK 

Üretim Miktarı (Ton) 4 347 5.151 5 545 9 154 6 304 4 585 1 307 3 237 4 307 4 396 2.300 

Stok Miktarı (Ton 311 22 22 871 411 1 376 958 325 203 478 

Satış Miktarı (Ton; 4 035 5.242 5 743 8 305 6 764 3.620 1 725 3 870 4 424 4 4 26 3.646 

Kayıtan. OGM. Kayıtlan 

123 



Tablo 44: ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN VNCİ VE VI'NCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMLERİNDEKİ 
İTHALAT VE İHRACAT DURUMU 

Miktar: Kg. 
Tutar : USS 

SIRA 

NO 
URUN ÇEŞİDİ 

V.BEŞ YILLIK PLAN DONEMİ VI.BEŞ YILLIK PLAN DONEMİ (x) 
İTHALAT İHRACAT İTHALAT İHRACAT 

MİKTARI TUTARI MİKTARI TUTARI MİKTARI TUTARI MİKTARI TUTARI 
1 Reçine (Kol lotan) 2 334 158 .152.496 7.676 36.349 1 479 991 1.042 251 29 53 
2 Defne Yaprağı 10 72 11.043.291 15.756.587 6.450707 13.606.465 
3 Defne Yağı 1.056.530 421.218 1.621.388 4.179.988 - 4.266.666 15.918.457 
A Palamut Kadehi 90.140 22.375 . 147.260 4.000 
5 Palamut Tırnağı 184.480 62.874 -

- 81.820 30.315 
6 Palamut Özü 973.610 627.480 1 14 1.112 900 879.524 
7 Sığla Yağı 86.534 1.035 349 - 39.631 1.418.508 
8 Sığla Buhur 66816 116 554 44.427 38.813 40.480 60.485 . 

9 Mazı 2.689.540 2.395.399 49 630 20.721 1.228.969 1.958.940 
10 Çam Fıstığı(Kabuklu) 168.514 941.024 510 3033 49.737 309.463 
11 Çam Fıstığı(Kabuksuz) 2.438.746 27.076426 1.696.513 24.991.483 
12 Ihlamur Çiçeği 927.304 5.021.509 73.656 110.435 790 256 4.195.316 
13 Keçi Boynuzu(Harnup) 266 629 238.405 48.500.140 12.687.110 90 550 155.478 30.313.736 9.111.436 
14 Kestane 19.605.960 14.291.479 10.800 2 532 14.348.807 13.046.205 
15 Sumak 1.025 1.054 4.946.651 3.886.372 2.000 3.739 5.233592 5.496.672 
16 Cehri 

. 

17 Mahlep 2.760.664 9.845.142 - - 1 081.968 3.214.105 
18 Kitre (Geven) 6.550 51.545 625.880 5.728 742 1.756 48 988 228773 1.030.424 
19 Meyan Kökü 20.580.026 14.832.020 6.469787 5.111.397 
20 Meyan Özü 1.875 4.230 7406.575 20.260.350 100 395 30.600 467.613 
21 Kekik 14.399.990 24.606.948 167.645 227098 12.533.017 25.154.588 
22 Adaçayı 3.178.154 5.003.931 1.632.777 3.562.933 
23 Salep Yumru 18.579 13.366 12.306 70.941 
2 A Salep Tozu 8.260 76.820 . . 45.925 179.854 
25 Menengiç - . 

. 

26 Safran 1.000 18.706 11.000 21.000 . 

. 1.175 3.565 
27 Vermut Otu(Pelin Otu) 10.600 6759 -

. 12.800 100.205 
28 Çiçek Soğanı 868476 2503.789 1.957.780 8.412.034 415.478 1 625.028 845.996 6.056.647 
29 Tohumlar 120 68 920 27.957 451.030 821 86.993 18.034 480.021 
30 Süs Malzemeleri 26 414 108.600 717.129 406.546 37 892 161 362 2.326889 2.234.028 
31 Tıbbi ve Parfüm.Bitki 44 065 113.760 1.728.802 1.447.453 . 

32 Mimoza 1.699.600 1 759.595 152.000 77.000 1.347.644 1.388.540 10 444 13.515 
33 Kamışlar 8.720 80.106 4.038.061 681.485 14 820 2.373 10.362.992 1.955.103 
34 Odun Kömürü 5550 15.626 - 357 751 66 500 49.970 15.096 

Kaynak: OGM. ve DİE Kayıtları 
(*): İlk Üç Yıl Gerçekleşmesi 

124 



TABLO 45: BAZI CDUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN 

1988-1992 YILLARI ARASINDAKİ İTHALAT DURUMU 

Miktar=Kg 
Tutar=US$ 

YILLAR Ham Reçine Günlük Kitre Diğer Od.Dışı Or. Ür. Top odun dışı Or.Ür.İtnaiatı 

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar T utar Miktar Tutar 

1988 1.620 56 369 37.199 56370 255 4.451 . 4 908 273 . 5 025 463 

1989 11.090 18 d64 450 8.760 . 3.776221 3.803635 

1990 18.847 29 661 82ü 21.144 _ 4 402 353 . 4 453 158 

1991 200 ! .226 10.914 14 776 126 7 546 4 437 461 4459783 

1992 11.079 160048 810 20 298 5 136 634 - 5.174.19b 

Kaynak: DİE verileri 
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TABLO M: BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN 1988-1992 YILLARI ARASINDAKİ İHRACAT DURUMU 

Miktar: Kg. 

Tutar: US$ 

YILLAR X İ X Günlük Sığla Yağt Delne Yapıa â_.  Çamtıstığı (Kabuksuz) Diğa Ürünler Toplam ihracat 

Miktar Tuta Miktar Tutar Mikta Tutaı Miktar Tutar Miktar Tutar Mktaı Tuta Miktar Tutat 

1988 200 300 20.145 6.715 9.194 212.183 2.352298 3.475.885 463.182 3.508 1 76 X. 144,797 45.348.056 

1989 15 45 2844 84.011 2.422 96? 3.424.151 527 660 5 402 954 43.716.240 52.627.401 

1990 13.861 724.617 2.108.443 3.789.622 500.677 6484.510 62.394.192 73.392.941 

1991 800 600 11.299 381.826 1.889.267 4131.326 767.030 10.204.090 61.781.714 76.499.556 

1992 17152 10.469 14.471 312.066 2.452.997 5.685.517 428.086 8X2883 57.242.129 71.553.064 

Kaynak: DİE. Verileri 
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TABLO *7- VII'NCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE 
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİM TAHMİNÎ 

VII | _AR R^r-ın^ 

Ton 

S Yağı 
Ton 

Deme rap 
Ton 

Çıra 
Ton 

Oralı Cam 
Kckü (To~: 

Çubuk ı 
oier 

1994 300 1 1.300 1.200 7.000 2.3.X 

1995 350 1 1,5uü I.2U0 7.000 2.4UUİ 
1996 400 1 1 700 1 200 7Öod 2 50" 

1997 450j 1 2.G0Cj 1 200 7.C30 26.000 

1998 500 1 2 3uu 1 200 7 üüu 2 7oü 

1999 550 1 2 600 1 900 7 0Ö0İ 7 ooo 

TABLO «8: VH'NCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE 
BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ TÜKETİM TAHMİNİ 

YILLAR Reçine 
Ton 

S Yağ 
Tor. 

Defne Yap. 
Ton 

Çıra 
i Oıı 

Çıralı Çar. 
nüAuy i OU/ 

Çubuk 
olt. 

1994 600 1 0 1.300 1 000 1 000 2 300 

1?95 600 i 0 1 50Ö> 960 7 000 2.400 

1996 ûOü 1.0 i 
..... 

ı MUM t.JW u| 

1997 600 1 0 2 OÜU 850 t uuu (.1001 
1998 500 1 C 2.301 nnp 7 000 8 7“Pİ 
1999 600 1.0 2.600 j ; ’jü 7.000 2.öwü| 

TABLO 49: VII'NCI BEŞ YILLIK KAL\ii .MA PLANI 
DONEMiNDB ODUN ulv?' uhmAin 

ÜRÜNLERİ İTHALAT TAHMİNİ 

YILLAR DEĞER (AbD DOLARij 
1994 5 000 000 

1995 4.800.000 
i 99b 4.oüü.0üû 

1997 4 400 0Pn 

'993 4 ?"0 0CC 

1999 4 Oüû.ûüû 

TABI.O 50- VII'NCI ftbi? YILLIK KALKINMA PLANI 
DÖNEMİNDE CCT D'Ş! OnMA*! 
ÜRUNLERi İHRACAT TAHMİNİ 

YILLAR DEĞER 'ABD DOLAP!' 

1994 8Û.000.ÛC0 
1995 88.000.000 

1996 97 "09.000 
1997 I G5.Û00.0Û0 
1996 115.000.000 
1999 i oc onn 
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BÖLÜM - 6 

ORMAN AMENAJMANI - HARİTA VE FOTOGRAMETRİ 
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BÖLÜM - 6 
ORMAN AMENAJMAN I - HARİTA VE FOTOGRAMETRİ 

6.1. ORMAN AMENAJM AN I 

6.1.1. Mevcut Durum ve Sorunlar: 

6.1.1.1. Geçmişteki Gelişmeler ve Mevcut Durum: 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı (1968-1972) dönemini içerisine alan 1963-1972 yılları arasındaki 10 yıllık 
sürede Türkiye'deki bütün ormanların ve Devlet Orman İşletmelerinin amenajman 
planları bitirilmiş ve uygulanmasına başlanılmıştır. 

Gerek 1963-1972 yılları ve gerekse 1973-1992 yılları arasındaki dönemde 
düzenlenen amenajman planlarının uygulanması ile kazanılan yeni bilgiler ve 
deneyimler, alınan olumlu ve olumsuz sonuçlar gözden geçirilerek değerlendirilmek, 
ayrıca orman işletmeciliğimizin gelecekteki gelişme ve entansifleşme çabaları da 
dikkate alınmak suretiyle "ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİ, 
UYGULANMASI, DENETLENMESİ VE YENİLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK" 20.05.1991 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1973-1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1979-1983 
yıllarım kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1984-1988 yıllarım 
kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemlerinde, amenajman planlarının 
yapılması, uygulanması, ara revizyonlarının yapılması ve yenilenmesi 1973 yılı 
Amenajman Yönetmeliğinin esaslarına ve metodlarına göre yürütülmüştür. Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde ise 1991 yılından itibaren amenajman 
planlarının yapılması, uygulanması ve yenilenmesi ise, 1991 tarihli amenajman 
yönetmeliğinin esaslarına ve metodlarına göre yürütülmektedir. 

Bu yönetmeliğe göre, amenajman planları için gerekli haritaları yapmak 
üzere, 1/25.000 ölçekli, Harita Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen, haritalar 
esas alınmış, ortalama ölçeği 1/15.000 olan hava fotoğrafları üzerinde fotoğraf 
enterpretasyon tekniği uygulanmak sureti ile meşcere tipleri ayrılmış ve bu 
meşcere tipleri 1/25.000 ölçekli haritalara taşınmak suretiyle, meşcere tipleri 
hartaları düzenlenmiş ve bunlar üzerinde yüzölçümleri hesaplanmıştır. Ayrıca; 
yetişme ortamında verimliliği gösteren bonitet haritaları, maktalı ormanlar için de 
yaş sınıfları haritaları vücuda getirilmiştir. Ormanların aktüel kuruluşunu ortaya 
koymak ve uygulanacak silvikültürel işleri saptamak için, hava fotoğraflarına, yer 
ölçümlerine ve matematik-istatistik yöntemlere dayanan kombine envanter metodları 
uygulanmıştır. Faydalanmayı düzenlemek için aynı yaşlı ve maktalı koru 
ormanlarında eşit hasılatlı yaş sınıfları metodu, değişik yaşlı seçme ormanlarında 
çap sınıfları metodu, traşlama baltalıklarında gerçek yıllık alan metodu, kıyaslama 
amacı ile bütün koru ormanlarında genel eta Formülü kullanılmış, bu formüllerin 
verdiği sonuçlar, silvikültürel ilkelere dayanan metod ile karşılaştırılmış ve bunlar 
arasında iyi bir uyum ve uzlaşma sağlanmıştır. 

1963-1972 yılları ile daha önceki yıllara ait amenajman çalışmalarının 
sonuçları Tablo: 51'de ve 1973-1983 yılları arasındaki sonuçlar Tablo: 52'de ve 
1984-1992 yılları arasındaki sonuçlar Tablo: 53’de gösterilmiştir. 

Bilindiği gibi, orman amenajman planları, sektörün silvikültürel esaslara ve 
ekonomik prensiplere göre kısa ve uzun dönemli olarak sürdürülecek tüm 
ormancılık faaliyetlerinin temelini oluşturan vasıtalardır, ülke gelişim sürecinde, 
sektörün oduna dayalı endüstrilerin hammadde taleplerinin yer ve zaman içinde 
planlanmasında, uzun dönem arz-talep dengesini sağlayıcı gerekli ağaçlandırma 
alanlarının büyüklüklerinin yetişme muhiti faktörlerini de dikkate alarak sağlıklı 
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bir şekilde saptanmasında orman yangınlarının önlenmesinde 1'nci aşama olan 
yangın şeritlerinin araziye uygulanması ve bu uygulama sonucu meydana gelecek 
eta değişikliklerinin ağaç türü, ürün çeşidi ve miktar olarak belirlenmesinde, 
amenajman planlarının noksanlığı veya yetersizliği sektörün en büyük sorunu 
olmaya devam etmektedir, içerisinde bulunduğumuz 1993 yılı VI'nci plan döneminde 
de, programlanan yıllık orman amenajman faaliyetlerinin tam olarak 
gerçekleştirilmesi için, gerekli tüm idari, teknik ve mali tedbirlerin diğer 
ormancılık faaliyetlerine oranla öncelikle ele alınması zorunlu görülmektedir. 

6.1.1.2. Sorunlar: 

Orman Amenajman çalışmalarında karşılaşılan önemli ve aktüel sorunlar 
aşağıda özetlenmiştir. 

1. Orman amenajman planları, ancak sahibi belli, sınırları arazide ve harita 
üzerinde geçirilmiş olan ormanlarda yapılır. Oysa Türkiye'deki Devlet Ormanlarının 
orman kadastrosu tamamlanmamış, sınırları arazide ve harita üzerinde 
belirlenmemiştir. Bir çok yerde orman amenajman heyetleri, sınırları yasal yolla 
belli edilmeyen ormanların amenajman planlarını düzenlemek zorunda kalmışlardır. 
Bu sorunur çözümlenmemesi, planların yapılmasında, uygulanmasında ve her 
türden işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük zorluklar ve engeller 
meydana getirmektedir. 

2. Bilindiği üzere, günümüzde orman amenajman planlarının orman 
kaynaklarından çok amaçlı ilkeleri dikkate alınarak düzenlenmesi gerekirmektedir. 
Bunun için öncelikle, ulusal ve yöresel düzeyde orman kaynaklan ürün ve 
hizmetlerine olan talepler belirlenmeli, yetişme ortamı envanteri yapılarak ürün ve 
hizmet arzı potansiyeli tesbit edilmeli, ormanın göreceği fonksiyonlar öncelikleri 
itibariyle ortaya konulmalı, yetişme ortamı ve fonksiyon haritaları düzenlenmelidir. 
Bunlara bağlı olarak, doğal ve ekonomik sürekliliğin de göz önünde 
bulundurulduğu işletme amaçları belirlenmelidir. Ormanların fonksiyonel 
değerlerinin, odun üretimine göre ön plana çıkarıldığı zamanımızda, ülkemizde de 
orman kaynaklarının çok amaçlı olarak kullanılması ilkeleri doğrultusunda "Orman 
kaynaklan işletme amaçlarının" belirlenmesi ve bunu takiben orman kaynakları 
yönetim planlarının yapılması gerekmektedir. Oysa ki, ülkemizde halen 
düzenlenmekte ve uygulanmakta olan orman amenajman planları, yani orman 
yönetimi planlan, ormanların sadece hammadde odun üretimi için işletilmesi ile 
sınırlı bulunmaktadır. Bu nedenle, bu güne kadar, ormanların fonksiyonel 
değerler’i de göz önünde bulundurularak orman kaynaklarının çok amaçlı kullanımı 
doğrultusunda "Orman Kaynaklarının Yönetimi Planı" yapılmasına ilişkin 
herhangıbir gelişme sağlanamamış, bu yönde işletme amaçlarının belirlenmesi için 
gerek ve şart olan işlemler ve işlevler yerine getirilememiştir. 

3. 1969 yılından başlamak üzere, Orman işletmelerindeki çeşitli ağaç türleri 
için tesbit edilen idare sürelerinin tümü ile gözden geçirilmesi ve kısaltılması 
eğilimleri belirmiş, bu konuda çeşitli toplantılar ve yayınlar yapılmış, OGM.'nin 
12.04.1978 günlü olur’ları ile idare süreleri önemli ölçülerde kısaltılmıştır. Başlıca 
ağaç türleri için değişik dönemlerde çıkarılan Amenajman Yönetmeliklerinde ve 
Orman Genel Müdürlüğü olur'larında verilen ve amenajman planlarında kullanılan 
idare süreleri Tablo: 54'de verilmiştir. Prof. Dr. ERASLAN’ın yaptığı araştırmalarla, 
vardığı sonuçlara göre, idare süresi sorununun henüz çözümlenmediği, bütün 
ciddiyetini ve güncelliğini sürdürdüğü, bu problemin tam olarak çözümünün Devlet 
Orman İşletmelerinde amaçların tesbitine, yeni araştırmaların yapılmasına bağlı 
olduğu ortaya çıkmıştır. 

4. Türkiye'deki ormanların ayrıldığı işletme sınıflarının bu günkü 
kuruluşları (Aktüel kuruluşları) optimal kuruluşa sahip olmamakta, optimal 
kuruluşlardan çok değişik biçimlerde ve oranlarda büyük sapmalar göstermektedir. 
Özellikle idare sürelerinin kısaltılması da bu sapma biçim ve oranlarım artırmış 
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bulunmaktadır. Türkiye’deki orman amenajmam çalışmalarında karşılaşılan önemli 
ve güncel problemlerden birisi de, optimal kuruluştan çok değişik biçimlerde ve 
oranlarda sapma gösteren işletme sınıflarım, kararlaştırılacak uygun düzenleme 
süreleri içerisinde optimal kuruluşlara ulaştırmak ve en azından bu kuruluşlara 
yaklaştırmak önemli ve aktüel problemlerden olmaktadır. 

5. Yapılan inceleme ve araştırma sonuçları göstermiştir ki; Türkiye'deki aynı 
yaşlı ve maktalı ormanlarda, yaş sınıfları metoduna göre, bir arada ve toplu 
olarak 600 hektara kadar ve hatta daha fazla büyüklükte gençleştirme alanları 
oluşturulmuştur (Traşlama kesimine ve dikimle meşcere kurmaya dayanan yapay 
yolla ya da doğal yolla). Bu gibi tek meşcere halinde oluşturulan geniş alanlar 
orman ekosistemini zedelemekte, toprağın niteliklerini bozmakta, erozyona olanak 
hazırlamakta, yangın, böcek ve diğer zararlı faktörlerin etkilerini artırmaktadır. 
Gençleştirme alanlarının optimal büyüklüğünün saptanması, bir problem olarak 
önemini sürdürmektedir. 

6. Amenajman planlarının bazılarında, aynı yaşlı ve maktalı koru ormanları 
için önceden hazırlanan yeter yoğunluktaki yol şebekesine dayanan bir İç 
taksimat şebekesi meydana getirilmemiştir. Bunun sonucu olarak bu gibi 
ormanlarda ekoloji, yol ve transport tekniği, orman koruma tekniği, silvikültür 
tekniği, orman ürünlerini değerlendirme tekniği, orman amenajmam ve ormancılık 
işletme ekonomisi disiplinlerinin istek ve gerekleri yerine getirilmemiştir. 

7. 1963-1990 yılları arasındaki dönemlerde elektronik bilgi işlem 
tesislerinden yararlanma, sadece amenajman planı düzenlemek ve yenilemek için 
yapılan envanter donelerinin değerlendirilmesine inhisar etmiştir. 1990-1993 yılları 
arasında bilgi işlem sisteminden amenajman planlarının düzenlenmesi safhalarında 
da bir takım ümit verici ileri adımlar atılmış olup, bu konuda gereken yeniliklerin 
sağlayacağısıhhat, sürat ve ekonominin yararlarına inanılmaktadır. Bugün bir çok 
ülkede orman amenajman planı yapmak için alınacak kararlarda, özellikle idare 
süresinin saptanmasında, ormanın aktüel kuruluşunun optimal kuruluşa 
ulaştırılmasında, buna uygun düzenleme sürelerinin belirlenmesinde, faydalanmayı 
düzenleyen amenajman metotlarının uygulanmasında modern optimal karar verme 
metotları kullanılmakta, bu amaçla elektronik bilgi işlem tesislerinden 
yararlanılmaktadır. Bu modern metotlardan ve değişik tiplerdeki elektronik hesap 
makinalarından, hangi alanlarda ve ne ölçüde yararlanılacağı bir problem olarak 
ülkemizde hala güncelliğini devam ettirmektedir. 

8. Günümüzde yapılan amenajman planları orman işletmesinin doğal 
koşullarına dayanan hammadde odun ürünleri üretiminin sürekliliğini ön planda 
tutan doğal amenajman planı niteliğini taşımakta, ormanın diğer hizmet ve 
fonksiyonları ile orman işletmesinin ekonomik sürekliliğini dikkate almamaktadır. 
Bu nedenle, hem ürün ve hizmet üretimi bakımından doğal sürekliliği hemde 
ekonomik sürekliliği göz önünde bulunduran bir işletme planı niteliğini 
göstermemektedir. 

9. 1963-1972, 1973-1982, 1983-1988 ve 1989-1993 dönemlerinde hem orman 
amenajman planları yapmak, hem de memleket orman envanteri için gerekli 
doneleri sağlamak amacı ile 10 yıllık perıyod kabul edilmiş, her yıl Türkiye orman 
alanının 1/10'unda kombine envanter metotları kullanılmak suretiyle envanter 
yapılmıştır. Ancak, bu dönemlerde kullanılan orman envanteri sistemi'nde, orman 
amenajmammn gereksinimleri ön plana alınmış, memleket orman envanterinin 
gereksinimlerinin hepsi karşılanamamıştır. Ayrıca uygulanan envanter sisteminde 
kıyaslamalar yapmak bakımından, bazı yetersizlikler meydana gelmiş, bu yönden 
de bir problem ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca envanter çalışmalarında toplanacak bilgilerden rasyonel bir şekilde 
faydalanmak için, planlama metotları günün şartlarına uygun olarak değiştirilmeli, 
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bir an önce araştırmalara başlanılmalıdır. 

10. Amenajman Planlarının beklenilen faydaları sağlayabilmesi için, yetişmiş 
Orman Mühendislerince yapılması gerekmektedir. Oysa, amenajman plan yapımı için 
gerekli teknik güç 1973 yılından sonra gerek adet ve gerekse kalite olarak çok 
düşmüştür. Bu düşüş, periyodik ve sürekli biçimde yapılması gereken plan 
yenilemelerini ve ara yoklamalarım, gerekli tempoda yapmayı engellemektedir, 
özellikle amenajmanda çalışan Orman Mühendislerinin, fizik güç yönünden yeterli 
oldukları çağda, bu branşda çalışmaları gerekmektedir. Çeşitli görevlerde istihdam 
edilip, yaşı ilerlemiş kişilerin faydalılığı çok düşük olmaktadır. Bu sebeplerle 
amenajmanda, Orman Mühendislerinin miktarı ve kalite olarak eksikliği, çözülmesi 
gereken önemli ve aktüel bir sorun olmaktadır. 

Mevcut organizasyon Şema: 5’te 1980-1993 yılları arası teknik ve yardımcı 
personel durumu yıllar itibariyle tablo: 55'te gösterilmiştir. 

11.Yürürlükteki orman amenajman yönetmeliği ve buna göre yapılan 
amenajman planları, ana amaç olarak orman ürünleri üretimini esas almış, toplumun 
orman ürünlerine olan taleplerinin tesbitine ilişkin hususlarla, gittikçe daha fazla 
gereksinim duyduğu ormanların diğer fonksiyon ve hizmetlerine ait (Hidrolojik, 
Erozyonu Önleme, Klimatik, Toplum Sağlığı, Doğayı Koruma, Estetik, Rekreasyon ve 
Bilimsel Fonksiyonlar) esasları vermemiştir. Bu da bir sorun olmaktadır. 
Ormanların fonksiyonel haritaları henüz yapılamamıştır. 

12. Hava kirliliğinin her geçen gün arttığı bir gerçektir. Ancak,ormanlarımıza 
verdiği zararın şekli ve miktarı hakkında henüz araştırmalar yapılamamıştır. 
Amenajman yönetmeliğinde hava kirliliğinin şekil ve derecesinin envanterinin 
belirleneceği öngörülmüş ise de, hava kirliliğinden zarar gören ormanlarda hangi 
ormancılık önlemlerinin alınacağı ve bu amaçla ne gibi silvikültürel ve amenajman 
tekniğinin uygulanacağı, orman amenajman yönetmeliklerinde yer almamış 
bulunmakta, ve bu problemin çözülmesi gerekmektedir. 

13. Ormanların, bitkisel menşeli tali ürünlerine olan gereksinim Türkiye'de 
ve Dünya'da gittikçe artmaktadır. Bundan ötürü, ormanlarımızda yetişen bitkisel 
tali ürünlerin çeşitleri ve miktarları, belirli envanter yöntemleri ile saptanmalı, 
faydalanma esasları belirlenmeli, uygun yerlerde kültürlerinin yapılmasına ait 
esaslar amenajman planlarında yer almalıdır. Bu yönden çözümü gereken sorunlar 
bulunmaktadır. 

14. Orman Amenajmam Planlarının uygulanmalarına ait kayıtlar, klasik yolla, 
fazla zaman harcanmak suretiyle ve yeterli olmayan bir biçimde yapılmaktadır. 
Plan uygulamalarında görülen bütün işlere, sağlanan orman ürünlerine ve her 
türden parasal hareketlere ait donelerin, belirli sürelerle ve yakın terminaller 
yardımı ile merkezdeki elektronik bilgi işlem tesislerinet gönderilmesi, sağlanan 
sonuçların ilgili teşkilat ünitelerine yollanması, Orman İşletmelerindeki, orman 
bölgelerindeki ve Türkiye'nin tümündeki durum ve değişikliklerin, aylık, altı aylık 
ve yıllık olarak ortaya konulması gerekmektedir. 

Bu sonuçlar, idari, teknik ve ekonomik yönlerden alınacak kararlar için 
önemli olduğu kadar, özellikle amenajman planlarının yenilenmesi sırasında büyük 
yararlar sağlayacak, yapılacak yeni planların sağlığını ve uygulama gücünü 
artıracaktır. 

15. Ormancılık ve özellikle orman amenajmammn tekniğinde ve metodlarında 
son yıllarda büyük gelişmeler olmuş, yeni tecrübeler edinilmiş ve yeni teknikler 
geliştirilmiştir. Orman amenajmam alanında çalışan teknik elemanların yeni bilgileri 
ve yöntemleri ve bu amaçla geliştirilmiş araç ve gereçleri öğrenmeleri için, bu 
alanlarda ilerlemiş dış ülkelere gönderilmesi gerekmektedir. Bu ana kadar yapılan 
çabalara rağmen, bu problem çözülememiş ve istenilen sayıda teknik eleman dış 
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ülkelere gönderilememiştir. 

6.1.2. Diğer Memleketlerde Durum ve Karşılaştırmalar. 

Her ülkede, orman amenajman planları (Orman Yönetim Planları), o ülkedeki 
ormanların ve ormancılığın özelliklerine uygun olarak hazırlanan amenajman 
yönetmeliklerinde verilen esaslara ve metodlara göre yapılır. Temel görüş ve 
prensipler ile ana esaslarda ve metodlarda ortak noktalar bulunmakla beraber, 
ülkelerin özel koşullarının bir sonucu olarak, bunların ayrıntılarında, ülkeler 
arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. 

Türkiye’de 1969 yılından başlamak üzere, amenajman planı ünitelerinin 
büyütülmesi eğilimleri belirmiş, seri bazındaki amenajman planı yerine Orman 
İşletme Şefliği ve hatta Orman İşletmesi bazında amenajman planının yapılabileceği 
hükmü getirilmiştir. 

Orman İşletmesi büyüklüğü ile amenajman planı ünitesi ve işletme sınıfı 
büyüklüğü arasında sıkı bir ilişki olduğundan, bu bakımdan, Türkiye'deki 
durumun dış ülkelerdeki durumlarla kıyaslanması uygun bulunmuştur. Orman 
İşletmesinin büyüklüğü, çok sayıdaki faktörlerin etkisi ile bir ülke içerisinde 
geniş sınırlar içerisinde değiştiği gibi, ülkeler arasında da çok büyük farklılıklar 
göstermektedir. Kıyaslama amacı ile, koşulları ekstrem derecede birbirinden farklı 
15 ülke seçilmek suretiyle, bu ülkeleri,: Devlet Orman 'şletıuesl bü> üklül.leriırn 
alt sınırım, üst sınırını ve ortalamasını gösteren Tablo: 56 ile Tablo: 57 
düzenlenmiştir. Bu tablolardaki ortalama işletme büyüklükleri, bazı ülkelerde 
devlet ormanları alanının Devlet Orman İşletmeleri sayısına bölünmek suretiyle, 
bazılarında ise en alt ve en üst büyüklüklerin ortalaması alınmak suretiyle 
bulunmuştur. Türkiye için Devlet Orman İşletmelerinin alt sınırı olarak vaktiyle 
kurulmuş olan örnek Devlet Orman işletmelerinin büyüklüğü esas alınmıştır. 

Tablo 57’deki sıraya göre İsviçre en küçük ve Birleşik Amerika Devletleri 
en büyük Devlet Orman İşletmesi büyüklüğüne sahip olmakta ve Türkiye ise, 
ortalama Devlet Orman İşletmesi büyüklüğü itibariyle Amerika Birleşik 
Devletlerinden bir önceki sırada yer almaktadır. Bu ge-çek, Türkiye’dek* Devlet 
Orman işletmelerinin büyüklüğünün optimal düzeyde olmadığını, Türkiye'de 
oı inancılığın orman ürünleri endüstrisinin ve orman işletmeciliğinin gelişmesine ve 
entansifleşmesine paralel olarak Devlet Orman ’şletmelerinin küçültülmesi 
gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Orman işletmesinin büyüklüğüne, işletme organizasyonu önemli derecede etki 
yapmaktadır. Türkiye orman işletmeciliği ve orman anıerajmam bakımından önemli 
olan bu konuda da dış ülkeler ile bir kıyaslama yapılması uygun görül..',el.ted'i; 
Tablo 56'da görüldüğü gibi Batı Almanya'da Devlet Orman İşletmelerinin büyüklüğü 
3000-5000 hektar arasında değişmektedir. Son zamanlarda bu isletmelerin 
büyütülmesi üzerinde durulmuş ve 20.000 hektar büyüklüğündeki Devlet Orman 
İşletmesi için, aşağıda gösterilen bir organizasyon biçiminin uygulanması 
düşünülmüştür. 
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(Spediel, G. 1967. Forstliche Betriepsewint schaftslehre. S. 257). 

İşletmenin Kadrosu 
Yetkili ve Sorumlu 
Olduğu Ünitenin 
Büyüklüğü (Ha.) 

Eleman 
Sayısı 

Orman Müdürü: (Kıdemli, Yüksek 
Ormancılık eğitimi görmüş) 20.000 1 

Müdür Yardımcısı: (Kurmay niteliğinde, 
Yüksek Ormancılık eğitimi görmüş) 20.000 1 

Hizmet Bölgesi Yürütücüsü: (Yüksek 
Ormancılık eğitimi görmüş) 5.000 4 

Alt Hizmet Bölgesi Yürütücüsü: (Orta 
derecede Ormancılık eğitimi görmüş) 500 40 

Memur 13 

TOPLAM: 59 

Bu organizasyon biçiminde müdür ile müdür yardımcısı, tüm İşletmeyi 
yöneten, koordine eden ve denetleyen birinci kademeyi, orman işletmesinin 
ayrıldığı hizmet bölgelerindeki yürütücüler ikinci kademeyi, alt hizmet 
bölgelerindeki teknik işleri gören yürütücüler ise üçüncü kademeyi 
oluşturmaktadır. 

Bu organizasyon biçimi Türkiye'deki Devlet Orman İşletmesi organizasyonu 
ile mukayese edilirse, birinci kademeyi oluşturan Md. ve Md. yardımcısının 
yönettiği, koordine ettiği ve denetlediği alan ortalama 110.000 ha., ikinci kademeyi 
oluşturan işletme şefinin yönettiği ve yürüttüğü alan ortalama 20.000 ha. tutmakta 
ve işletme şefliği ise, orta derecede ormancılık eğitimi görmüş alt hizmet 
bölgelerine ayrılmakta ve böylece üçüncü kademe bulunmamaktadır. 

Bu karşılaştırma ile varılan sonuç, Türkiye'de Devlet Orman İşletmelerinin 
görecekleri fonksiyonlar bakımından optimal büyüklükte olmadığım ve işletmelerin 
büyüklüklerine uygun bir organizasyona kavuşturulmadığım göstermektedir. 

Amenajman plan ünitesi ile Devlet Orman İşletmesi büyüklüğü arasında 
doğrudan ve yakın ilişki bulunmaktadır. Bu bakımdan dış ülkelerle bir 
karşılaştırma yapılması uygun bulunmuş ve Tablo: 58 düzenlenmiştir. Bu tablodaki 
amenajman planı ünitesi, aynı zamanda Devlet Orman İşletmelerinin ayrıldığı alt 
işletme ünitelerini ifade etmektedir. Türkiye için alt işletme ünitesi olarak Orman 
İşletme Şefliği büyüklüğü 10.000-20.000 ve ortalama 15.000 hektar olarak kabul 
olunmuştur. 

Tablo 58'in incelenmesinden anlaşılacağı üzere, Devlet Orman İşletmeleri 
20.000 hektarın üstünde olması halinde, bu işletmeler alt işletme ünitelerine 
ayrılmakta> ve her bir alt işletme ünitesi için bir amenajman planı yapılmaktadır. 
(Fransa, İsveç, Yugoslavya, Amerika B.D ve Türkiye gibi). Devlet Orman 
İşletmelerinin büyüklüğü 20.000 ha. altında olması halinde, tüm işletme için bir 
amenajman planı, başka deyimle işletme bazında amenajman planı yapılmaktadır. 
(İsviçre, Batı Almanya, Bulgaristan ve Büyük Britanya gibi). Bazı ülkelerde ise 
Devlet Orman İşletmelerinin büyüklüğü 20.000 hektarın altında olmasına rağmen 
yine alt işletme ünitelerine ayrılmak suretiyle, her bir alt işletme ünitesi için bir 
amenajman planı yapılmaktadır. 
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Bu karşılaştırma şu sonuca götürmektedir: Türkiye'deki Devlet Orman 
işletmelerinin ayrıldığı alt işletme ünitesini ifade eden her bir işletme şefliği için, 
bir amenajman planı yapılması uygun görülmekte ve Orman Amenajman 
Yönetmeliğindeki hüküm isabetli olmaktadır. 

Amenajman planı ünitesi büyüklüğü ile orman ürünlerinin sürekli olarak 
alındığı üniteyi ifade eden işletme sınıfı büyüklüğü arasında da ilişki 
bulunmaktadır. Bu bakımdan, ülkeler arasında bir karşılaştırmanın uygun olacağı 
düşüncesi ile Tablo: 59 düzenlenmiştir. 

Amenajman planı ünitesi içerisinde işletme sınıfı ayrılmazsa, işletme sınıfının 
alanı, plan ünitesinin alanına eşit olur. Bu tabloya göre, minimal işletme sınıfı 
büyüklüğü bakımından ülkeler arasında karşılaştırma yapılırsa Türkiye Devlet 
Orman işletmelerinde uygulanan minimum işletme sınıfı büyüklüğü bakımından 
Avusturya, Batı Almanya ve Romanya'daki durumun aynı olmakta, böylece 
ormancılığı ileri ülkeler katagorısi içerisinde yer almaktadır. Bu kıyaslamada 
Türkiye için şu sonuç çıkmaktadır ki; 1391 tarihli amenajman yönetmeliğimizde 
minimum işletme sınıfı alanının tesbıti hususunda yer alan hüküm uygun ve 
isabetli olmaktadır. 

Orman işletmelerinde her türden işlerin görülmesine temel olan, ormanın 
çeşitli tehlikelere karşı güvenini sağlayan iç taksimat şebekesinin meydana 
getirilmesinde bölmelerin ve bölmeciklerin büyüklüğü önemli olmaktadır. Bu 
bakımdan ülkeler arasında karşılaştırma yapılması faydalı bulunmuş ve bu amaçla 
Tablo: 60 düzenlenmiştir. Bu tablonun incelenmesinden Türkiye için şu sonuç 
çıkmaktadır ki; 1991 tarihli yönetmelikte; bölme büyüklüklerinin, maktalı 
ormanlarda tercihen 50.0 hektar olmak üzere 70.0 hektara kadar, değişik yaşlı 
ormanlarda tercihen 20.0-25.0 hektar olmak üzere 50.0 hektara kadar olacağı 
hükmü, kullanılan harita ölçeğinin 1/25.000 ölçekli olduğu göz önüne alınırsa 
uygundur. Buna karşılık Türkiye'de 1991 yılı amenajman yönetmeliğine göre 
verilen 3.0 hektarlık minimal bölmecik büyüklüğü, ormancılığı ileri ve entansif 
ülkelerde uygulanan minimal büyüklükler içerisinde kalmakta, böylece bunun da 
uygun ve isabetli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ormancılığı ileri Orta Avrupa ülkelerinin hemen tümünde amenajman 
planlarına temel olacak haritaların ölçeği 1/5.000 ya da 1/10.000 olarak 
yapılmaktadır. Oysa memleketimizde Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 
tesviye eğrili 1/25.000 ölçekli haritalardan elde edilen kopyalar amenajman 
planlarında asli harita olarak kullanılmaktadır. Bu ölçekli haritalarda 1 cm2. 6.25 
ha.ı göstermektedir. Bu harita üzerinde Tablo 60’da büyüklükleri gösterilen bölme 
ve bölmecikleri tersim edebilmek ve yüzölçümlerini hesap edebilmek güç 
olmaktadır. Diğer taraftan 1/25.000 ölçekli haritalar plan uygulayıcıları için 
elverişli olmamaktadır. Bundan dolayı Harita Genel Komutanlığı tarafından son 
yıllarda üretilmesi düşünülen 1/10.000 ölçekli standart haritalardan faydalanılması 
uygun olacaktır. 

Türkiye'de toplu ve birarada olan geniş alanlarda (Genellikle 100-600 Ha.) 
traşlama kesimine dayanan ve dikim ile mescere kurulmasını esas alan yapay 
gençleştirme metodları uygulanmış, bunun büyük zararları görülmüş ve 
gençleştirme alanlarının optimal büyüklüğünün ne kadar olacağı tartışma konusu 
olmuştur. Bu bakımdan da ülkeler arasında bir kıyaslamanın yapılması uygun 
görülmüştür. 

Aynı yaşlı ve maktalı ormanlarda gençleştirme alanlarım optimal büyüklüğü 
ya da başka deyimle optimal makta büyüklüğü teriminden, Orman Ekolojisi, Toprak 
Koruma, Orman Koruma, Silvikültür, Yol ve Transport, Ormancılık İşletme 
Ekonomisi, Orman Hasılat Bilgisi, Orman Amenajmam ve Orman Ürünlerini 
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Değerlendirme Disiplinlerinin gereklerini birleştiren, bu sayılan disiplinlerin her 
hangi birisinin gereklerine aykırı düşmeyen, böylece ormanın toprağına, 
kuruluşuna, tüm varlığına ve ekosistemine zarar vermeyen bir büyüklük anlaşılır. 

Geniş alanlarda yapılan traşlama kesimlerinin meydana getirdiği büyük 
zararlardan ormanları korumak için, bir çok ülkelerin orman kanunlarında ya da 
yönetmeliklerinde traşlama kesimleri alanları ile diğer kesim alanlarının maksimal 
büyüklüğü saptanmış ve bunların uygulanması belirli koşullara bağlanmıştır. 
Memleketimizin doğal koşullarına uyan, ormanları engebeli ve dağlık arazilerde yer 
alan dış ülkelere örnek olarak Avusturya, Çekoslavakya ve Polonya seçilmiş, bu 
ülkelerde uygulanan gençleştirme ve traşlama alanları aşağıda verilmiştir. 

Avustuya Orman Koruma Kanunlarına göre çeşitli eyaletlerdeki kesim ve 
traşlama alanları aşağıdaki gibidir. 

Eyaletler 

1. Burgerland ve Viyana 
2. Steiermank 
3. Yukarı Avusturya (Ormammr 

büyüklüğüne göre) 
4. Karnten 

Kesim ve Traşlama Alanı 

En çok 0.50 Ha. 
0.50-1.00 Ha. arasında 

1.00-2.5 Ha. arasında 
En çok 0.25 Ha. 

Çekoslavakya'da : Küçük Alan Traşlama Metodu'nda Meşcere boyu 30 m. şerit 
uzunluğu 500 m. olarak 1.5 ha. 

Polonya'da : Yapay Gençleştirme Metodu'nda şerit genişliği en çok 60 m. 
ve traşlama alanı en çok 6.00 Ha. 

Bu kıyaslamadan şu sonuç ortaya çıkmaktadır ki; Türkiye'de gerek yapay 
ve gerekse doğal gençleştirme metodlarımn uygulandığı 100/600 Hektar arasındaki 
alanlar, çok büyük ve dev alanlar niteliğinde olmakta, böylece gençleştirme 
alanlarının optimal büyüklüğünün tamamına uymamaktadır. 

6.1.3. VI. Beş Yıllık Plan Döneminde Gelişmeler: 

VI'ncı Beş Yıllık Plan döneminin ilk dört yılım kapsayan 1990-1993 yılları 
arasında amenajman çalışmaları yapılan orman alanları toplamı Tablo: 61'de 
gösterilmiştir. Aynı plan döneminde hedeflenen ve belirlenen Orman Bölge 
Müdürlükleri toplam eta miktarları ile gerçekleşme miktarları Tablo: 62’de 
gösterilmiştir. Tablo 61 de görüldüğü üzere; VI'ncı Beş Yıllık Kalkınma dönemini 
kapsayan 1990-1994 yıllarında alan olarak hedeflenen miktara ulaşılamamıştır. 
Çünkü VI'ncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine ait hedef belirlenirken, 
Amenajman Başmühendislikleri (Heyet Başkanlıkları) adedi 60 olarak saptanmış 
iken, bu dönem içinde bu adede ulaşmak mümkün olmadığı gibi, teknik personel 
yetersizliği sebebiyle mevcut 40 adet Amenajman Başmühendisliği 21'e indirilmek 
zorunda kalınmıştır. Ayrıca, önce hava fotoğraflarının temininde karşılaşılan 
güçlükler belirlenen bu hedeflere ulaşılmasında önemli bir engel oluşturmuştur. 

Yine aynı plan dönemine ait Tablo 62'de görüldüğü üzere; yıllar itibariyle 
Orman Bölge Müdürlükleri toplam etası olarak belirlenen rakamlara bu yıllarda, 
mevcut ormanlardaki teknik personel noksanlığı, yol ve mekanizasyon gibi alt yapı 
yetersizliği sebebiyle ulaşmak mümkün olamamıştır. 

Tablo 62'de verilen eta, 1963-1972 döneminde yapılan Amenajman çalışmaları 
sonucu etamn % 67'sine denk gelmektedir. Bunun sebepleri şunlardır: 

1. Planların yapıldığı dönemde tüm Türkiye ormanlarının üretim ormanı gibi 
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mütalaa edilmiş olması ve bugün için teknik ormancılık faaliyetlerinin 
yürütülemeyeceği (Sarp, dik, yalçın v.b.) alanlar üzerinde bulunan ve hesap dışı 
bırakılan tüm ormanların eta'yı $15-20 oranında etkilemesi. 

2. Planların yapıldığı yıllar ile bu dönem arasında planlarda verilen bakım 
etaları, yaşlı ormanlardaki silvikültürel işlem gerekleri ortadan kalktığı için, 
büyük düşüşler göstermektedir. 

3. Ayrıca, planlarda verilen süreler içinde yapılamayan gençleştirmeler 
sonucu, serveti alınmış veya çok aza inmiş ormanların plan yenilemeleri sırasında 
gençleştirme alanı olarak ayrılma mecburiyeti son hasılat etasım düşürmektedir. 
Tüm bu faktörlerin etkisi de % 23 dolayındadır. 

6.1.4. VII. Beş Yıllık Plan Dönemi Hedefleri: 

Vll’nci Beş Yıllık Plan döneminde yapılacak amenajman çalışmaları Tablo: 
63’de gösterilmiştir. Bu tablonun düzenlenmesinde, yürürlükte bulunan amenajman 
planlarının uygulama süreleri gözönünde tutularak mevcut yurt ormanlarının 
yaklaşık yarısının bu plan döneminde bitirilmesi hedef alınmıştır. Ayrıca, bu 
hedefler belirlenirken, Amenajman Başmühendisliklerinin (Heyet Başkanlıklarının) 
sayısı 60 olarak kabul edilmiştir. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için amenajman 
hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı, teknik personel, araç, gereç ve bütçe imkanlarının 
sağlanması zorunlu görülmektedir. 

Amenajman hizmetleri, ormancılık hizmetlerinin en zor bir hizmet dalını 
teşkil ettiğinden, bu hizmet dalında çalışmaları özendirici ve teşvik edici özlük 
haklarım sağlayıcı, gşrekli yasal ve idari tedbirlerin alınmasında fayda mülahaza 
edilmektedir. 

VIII. Plan döneminde yapılacak amenajman çalışmaları da yukarıda izah 
edilen görüşlerin ışığı altında Tablo: 64'de gösterilmiştir. 

Geçmiş kalkınma planları döneminde, amenajman planları yenilenen Artvin, 
Trabzon, Giresun, Bolu, Zonguldak, Amasya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Denizli, 
Muğla, Antalya, Kastamonu, Sinop, İstanbul, Konya ve Eskişehir Orman Bölge 
Müdürlükleri plan etaları, henüz planları yenilenemeyen Bölge Müdürlüklerinin 
etalanmnda aynı oranda seyredeceği varsayılarak hesaplanan etaları ile toplanmış, 
böylece Vll’nci BYKP. Döneminde alınabilecek yıllık ortalama etalar tahmin edilmiş 
ve Tablo: 65'te gösterilmiştir. 

6.1.5. Yatırım Programı 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yapılacak amenajman plan 
çalışmaları için 1992 bütçesine göre (1 Ha. orman alanının etüd-envanterinin 8550.- 
TL ve teknik teçhizat alımları da dikkate alınarak) 1995 de % 50, 1996 da % 45, 
1997 de % 40, 1998 de % 35 ve 1999 da % 30 oranlarında bir önceki yılın 
değerlerine ilave yapılmak suretiyle Tablo: 66'da belirtilen bütçe yatırun 
ödeneklerine ihtiyaç olacağı tahmin edilmiştir. 

6.1.6. Personel ve İstihdam 

Amenajman planlarının bu günkü durumlarının muhafaza edilerek, yani 
ormanların sadece hammadde odun üretimi amacına göre yönetilmesi temel alınarak, 
yenilenmesi ve ara yoklamalarının 10 yıllık periyotlarla düzenli ve sürekli bir 
biçimde yapılabilmesi için, ihtiyaç duyulan teknik ve yardımcı personel Tablo: 
67'de gösterilmiştir. Tabloda belirtilen personel ihtiyacı miktarı, herbir amenajman 
heyetinin 1 başkan ve 3 üye (Mühendis), 1 daktilo memuru, 1 desinatör, 1 
şoför'den oluşacağı, araz"’ alışmaları sırasında bir amenajman heyetinde günde 14 
işçi istihdamı gerekli r' _,ğu göz önüne alınarak belirlenmiştir. 
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6.1.7. Politikalar: 

1. VII. Beş Yıllık (1995-1999) ve VIII. Beş Yıllık (2000-2004) Kalkınma Planı 
dönemlerini kapsayan 10 yıllık sürede, Devlet Ormanlarının sınırları arazide ve 
harita üzerinde belli edilerek, orman kadastrosu bitirilmeli, tapu ve kadastro 
haritaları orman amenajman heyetlerine verilmelidir. 

2. Ormanların hammadde odun üretimi için işletilmesiyle sınırlı bulunan bu 
günkü orman amenajman planları; 

i) Plan ünitesindeki ağaç türünün, meşcere kuruluşunun, yetişme ortamı 
koşullarının, ahazi özelliklerinin, orman, ormancılık-yurttaş ilişkilerinin ve sosyo¬ 
ekonomik etkileşimlerinin ortaya konulduğu, 

ii) Doğal ve ekonomik süreklilik göz önünde bulundurularak orman 
kaynaklarından çok amaçlı faydalanma ilkeleri doğrultusunda saptanacak olan 
orman ürün ve hizmetlerinin ulusal ve yöresel düzeydeki talebi ile arz potansiyeli 
temel alınarak orman işletme amaçlarının belirlendiği, 

iii) Belirlenen orman işletme amaçlarını gerçekleştirmek için çok amaçlı 
faydalanmanın, çağdaş teknikler kullanılarak formüle edildiği; 

Sayısal modellere dayandırılan çağdaş ve güvenilir bir "Orman Kaynakları 
Yönetim Planı" niteliğine kavuşturulmalıdır. 

Bunun için; 

a) Öncelikle, ulusal ve yöresel düzeyde orman ürün ve hizmetlerine olan 
talepler yeniden belirlenmelidir. 

b) Yetişme ortamı envanteri yapılarak mevcut potansiyel (ürün ve hizmet 
arzı) tesbit edilmelidir. 

c) Ormanların fonksiyonel değerleri ortaya konulmalı ve belirlenecek olan 
talepler doğrultusunda önceliklendirilmelidir. 

d) Yetişme ortamı, ekolojik üniteler ve fonksiyon haritaları ile orman 
kaynaklarının sağlık haritalarının yapılması gerçekleştirilmelidir. 

3. Orman kaynakları işletme ve yönetim planlarının ekonomik fizibilitesi 
yapılmalı, planın ekonomik fizibilitesinin nasıl kontrol edileceği ortaya konulmalıdır. 

4. Orman sayılan alanlardan çok amaçlı, doğal ve ekonomik olarak devamlı 
yararlanma ilkeleri gözetilerek düzenlenecek " Orman Kaynakları Yönetim Planları" 
nın yukarıda belirtilen niteliklerde gerçekleştirilebilmesi için mevcut yasal ve 
kurumsal yapı yeniden gözden geçirilmeli ve amaç doğrultusunda yenilenmelidir. 

5. Orman kaynakları işletme ve yönetim planlarına dayandırılan projeler 
yapılmalı ve uygulanmalıdır. 

6. Orman işletme ve yetiştirme faaliyetlerini düzenleyen amenajman ve 
silvikültür planlarında, ormanların çok amaçlı kullanımı ile birlikte biyolojik 
çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi temel ilke olarak alınmalı ve uygulanmalıdır. 

7. Uygulanmakta olan idare süreleri, orman kaynaklarından çok amaçlı 
faydalanma ilkeleri doğrultusunda saptanacak olan orman işletme amaçları 
doğrultusunda yeniden belirlenmelidir. 

8. Aynı yaşlı ve maktalı koru ormanlarında yeter yoğunluktaki yol 
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şebekesine dayanan, geleceğin orman işletmeciliği entansitesini dikkate alan, sık 
sık değiştirmeyi önleyen bir iç taksimat şebekesi meydana getirilmeli, bu 
şebekenin hazırlanmasında Ekoloji, Yol ve Transport Tekniği, Orman Koruma 
Tekniği, Silvikültür Tekniği, Orman ürünlerini Değerlendirme Tekniği, Ormancılık 
İşletme-Ekonomisi ve Orman Amenajmam Disiplinlerinin gerekleri ve istekleri 
yerine getirilmelidir. 

9. Türkiye Ormanlarının ayrıldığı işletme sınıfları, optimal kurulaşlardan çok 
değişik biçimlerde ve oranlarda sapmalar gösterdiğinden, bu işletme sınıflarım 
optimal kuruluşlara ulaştırmak, böylece yetişme ortamı faktörlerinden maksimal 
derecede yararlanmak, en yüksek miktar ve kalitedeki ürünleri sürekli olarak 
almak, ormanların sunduğu diğer fonksiyon ve hizmetleri en yüksek düzeye 
çıkarmak için, amenajman planlan yapılırken alınacak kararlarda, özellikle en 
uygun ağaç türünün seçiminde, aktüel kuruluşları optimal kuruluşlara ulaştırmak 
üzere faydalanmayı düzenleyen amenajman metodlanmn uygulanmasında en uygun 
idare süresi ve düzenlenme sürelerinin saptanmasında Optimal Karar Verme 
Yöntemlerinden ve Bu Yöntemlerin uygulanmasını kolaylaştıran Elektronik Bilgi 
işlem Tesislerinden yararlanılmalıdır. Bu amaçla çok çeşitli Karar Verme 
Yöntemlerinden ve çok değişik tiplerdeki Elektronik Hesap makinalarından hangi 
alanlarda ve ne ölçüde yararlanılabileceği araştırılmalı ve denenmeli, uygulama 
alanına aktarılmalıdır. 

10. Hem Amenajman Planı yapmak ve yenilemek, hem de Memleket Orman 
Envanterinin gerekli donelerini sağlamak için 1995 yılından başlamak üzere 10 
yıllık periyoda göre Türkiye Orman alanı birbirine az çok eşit 10 kısma bölünmeli, 
her yıl Türkiye orman alanının 1/10'unda, sabit örnek alanlarına dayanan 
Envanter Metodları kullanılmalı ve bu envanter gerekli periyotlar halinde 
sürdürülmelidir. Böylece değişik sürelerde ormanların sınırlarında ve alanlarında, 
meşcere tiplerinde, ağaç servetinin türleri, çap ve yaş sınıfları, kalite sınıfları ve 
artımlarında, sağlık durumlarında, çeşitli tesislerinde meydana gelen değişme ve 
gelişmeler, İşletme Şefliği, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü 
düzeylerinde ve tüm Türkiye'de meydana çıkarılmalıdır. 

11. Amenajman Planı yapmak ve yenilemek, memleket orman envanteri için, 
gerekli doneleri sağlamak amacıyla, uygulanacak envanter sisteminin bir gereği 
olarak, her yıl memleketin 1/10'unda uçuşlar yapılmak suretiyle, istenilen ölçekteki 
ve nitelikteki hava fotoğraflarının sağlanması bakımından, bu hizmeti üreten Özel 
ve Kamu kuruluşlarıyla yakın işbirliği kurularak, istenilen zamanda ve ekonomik 
hizmet satın alınmasının yolları araştırılmalıdır. 

12. Bütün ormancılık çalışmaları sonunda elde edilen veriler bilgisayar 
ortamında toplanmalı, her disiplinin gerekli bilgiye anında ulaşması, hızla 
güncelleştirilmesi, disiplinler arası koordinasyonun sağlanması için varolan GIS 
sistemi geliştirilip yaygınlaştırılmalıdır. 

13. Orman Amenajmam çalışmalarının temposunu düşüren önemli sorunlardan 
birisi, yeter sayıda ve nitelikte teknik eleman sağlanamamasıdır. Bu sorunun 
çözümü için idari önlemler alınmalı ve personel yönetmeliğinde bu soruna çözüm 
getirecek değişiklikler yapılmalıdır. Ayrıca; Amenajmanda çalışan teknik elemanların 
yeni bilgileri, yöntemleri ve bu amaçla geliştirilmiş araç ve gereçleri görmeleri, 
öğrenmeleri için bu alanlarda ilerlemiş diğer dış ülkelere gönderilmeleri 
sağlanmalıdır. 

14. Amenajman çalışmalarında kullanılan Kombine Envanter Metodunun temel 
ve ana koşulu olan Hava Fotoğraflarının alımı, yorumu ve meşcere haritalarının 
hazırlanması konusunda ilgili birimin teknik personel, araç ve gereç sorunu 
bulunmakta, amenajman çalışmalarını önemli ölçüde engellemekte ve 
geciktirmektedir. 
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Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması bakımından, Orman Harita ve 
Fotoğrametri Müdürlüğü, yeterli sayı ve nitelikte teknik personel ve modern 
teknolojik fotoğrametrik araç gereçle donatılmalıdır. 

6.2. ORMAN HARİTA VE FOTOĞRAMETRİ 

6.2.1. GİRİŞ 

6.2.1.1. Çalışmanın Amacı 

İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ülkemizde de etkisini göstermiş, bilgi 
çağının gereklerini yerine getirmek ülke kalkınması açısından kaçınılmaz bir 
zorunluluk haline gelmiştir. 

Fotoğrametri, yer, hava ve uydu görüntülerinden ormancılık çalışmalarının 
gerek duyduğu verileri toplayıp, temel bir altlık haritada birleştirmek ve 
gereksinim duyulduğunda ilgili kurum ve kuruluşlara sayısal ve çizgisel olarak 
ulaştırmak, güncelleştirmek, bilgisayar ortamında depolamak, gerektiğinde 
disiplinlerarası bilgiye hızla ulaşılabilmesi için ormancılık sektörü içinde var olan 
ve kurulacak olan bilgisayar sistemlerinin entegrasyonunu sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

6.2.1.2. Çalışmanın Yöntemi 

Kombine bir metod kullanılmakta, çeşitli ölçekte Color-lnfrared (renkli- 
kızılötesi) ve siyah-beyaz hava fotoğraflarının interpretasyonu sonrası 
fotoğraflardan alınabilecek her türlü veri analatik ve digital girdi cihazları (input 
devices) kullanılarak bilgisayar ortamında düzenli bilgi halinde depolanmaktadır. 
Veriler konularına göre ayrı birer katmanda (Layer) da kullanıma hazır 
saklanmaktadır. 

6.2.1.3. Çalışmanın Sınırları 

Orman harita ve fotoğrametri faaliyetleri bütün doğal kaynakların Etüd- 
Envanterinden arazi sınıflandırılmasına, potansiyel doğal kaynaklarımızın tesbit 
edilerek en verimli ve en ekonomik biçimde kullanımım planlamaya, çevre 
kirliliğinin tesbitine ve etkilerine kadar geniş bir alanı kapsamakla beraber, 
yeterli personel, ekipman ve kurumlar arası işbirliği eksikliği nedeniyle şimdilik 
amenajman, kadastro, yol, ağaçlandırma ve mevcut tarımsal alanların tesbiti gibi 
ormancılık çalışmalarını doğrudan ilgilendiren konularda veri toplamak, saklamak 
ve güncelleştirmekle sınırlı tutulmuştur. 

6.2.2. GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

6.2.2.1. Genel Bilgiler 

Bilindiği üzere çağımız bilgi çağıdır. İletişim teknolojilerindeki gelişme, gerek 
küresel gerekse yöresel olarak, dinamik ve etkin stratejik planların hazırlanması 
ve uygulanabilmesi, bilgiye hızla ulaşmakla mümkündür. Bu gereksinim 
fotoğrametri alanında da gelişmeleri zorlamış, hava fotoğraflarından ve uydu 
görüntülerinden bilginin hızla alınabilmesi, hızla güncelleştirilebilmesi ve hızla 
ulaşılabilecek bir ortamda saklanabilmeleri için teorik olarak çok çeşitli metot 
geliştirilmiştir. Bütün bu metot ve tekniklerin temel özelliği bilgi edinilmek 
istenilen objenin bulunduğu yere gitmeden, zaman kaybetmeksizin görüntü ve 
hava fotoğrafı aracılığıyla o obje hakkında doğru bilgi edinmektir. 
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6.2.2.2. Dünyadaki Uygulamalar 

Bugüne kadar gelişmiş ülkeler fotoğrametri tekniğini kullanarak ülke 
haritalarım tamamlamışlardır. Ayrıca bir çok gelişmiş ülke, özellikle Avrupa 
Ülkeleri aynı tekniği kullanarak arazi sınıflandırma haritalarım ve konusal 
haritalarım uzun yıllar önce tamamlayarak kullanıma sunmuşlardır. 

Örneğin bugün Finlandiya'da tüm alanlar sınıflandırılarak haritaya 
bağlanmıştır. Tarım yapılacak alanlar, orman olması gerekli alanlar, imar sahaları 
bellidir ve bu alanlar tanımlandıkları amaç dışında kullanılamazlar. 

Son yıllarda artık gelişmiş ülkeler analitik fotoğrametriyi terk ederek, 
digital (sayısal) fotoğrametri tekniğini kullanmaya başlamışlar, temel altlık 
haritaları üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemlerini (GIS) oluşturmuşlardır. 

Yine Finlandiya'da Orman Kaynakları Bilgi Sistemi (FRIS) kurulmuş ve 
uygulaması başarıyla sürdürülmektedir. Geri kalmış ülkelerde ise gelişmiş 
ülkelerden hizmet satın alındığı görülmekte, özellikle memleket haritaları 
bulunmayan geniş orman sahalarına sahip ülkelerde, uydu görüntüleri ile yeterli 
detaya sahip olmayan, daha çok orman sınırlarım gösteren kaba haritalar 
yapılmaktadır. 

6.2.2.3. Türkiye'deki Uygulamalar 

6.2.2.3.1. Genel Durum 

Bilindiği üzere çok uzun yıllar önce fotoğrametri tekniği kullanılarak 
ülkemizin topoğrafik haritaları Harita Genel Komutanlığınca yapılmıştır. Bu konuda 
ülkemiz gelişmiş ülkeler arasında yerini almaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerden 
farklı olarak ülkemizde, konusal haritalar mevcut değildir veya eksiktir, örneğin 
Kadastral haritalarımız eksiktir. Arazi sınıflandırılması yapılmamıştır. Orman 
sınırlarım gösteren haritalarımız yoktur. Çalışmalarında haritanın çok önem taşıdığı 
bir çok konunun fonksiyon haritaları mevcut değildir. 

Son yıllarda ülkemizde, gelişmiş ülkelerde uygulanan en son teknolojiler 
uygulanmaya başlanmıştır. Çok hızlı olan bu teknolojilerin eksiklikleri nedeniyle 
milli ekonomimize ciddi zararlar veren konusal haritaların yapımına biran önce 
başlanması ve desteklenmesi gerekir. 

Kamu Kuruluşlarından Harita Genel Komutanlığı, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü bu konuda modern teknolojik donanıma ve 
yetişmiş elemana sahip olup, özel sektörde de bu konuda ciddi yatırımlar 
yapılmıştır. 

6.2.2.3.2. Ormancılıktaki Uygulamalar 

Fotoğrametri tekniği ormancılık uygulamalarında 1963 yılında kullanılmaya 
başlanmış, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ve ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (1968-1972) dönemleri içerisinde yer alan 1963-1972 yılları 
arasındaki 10 yıllık sürede Türkiye ormanlarının tamamında havadan fotoğraflar 
alınarak, fotoğraflar üzerinde Foto-Interpretasyon tekniği uygulanarak 113430 adet 
hava fotoğrafı üzerinde ağaç türleri, kapalılık, çap sınıflarına göre mescere tipleri 
hudutları çizilmiş, Kartoğrafik çalışmalar sonucu 1/20.000 ölçekli siyah-beyaz 
fotoğraflar üzerindeki bilgiler 1/25.000 ölçekli mescere harita taslaklarına 
transfer edilerek Amenajman heyetlerine teslim edilmiş ve 10 yılda Türkiye 
ormanlarının Amenajman planları bitirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

1973-1982 yılları arasındaki 10 yıllık periyotta (3 cü ve 4 cü Beş Yıllık 
Kalkınma Plan Dönemleri) Amenajman Planlarının yenilenmesinde parada, zamanda 
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ve teknik elemanda büyük ekonomi sağlayan fotoğrametri tekniğinin kullanımı 
sürdürülmüş, ancak hava fotoğraflarının ölçeği dışında (1/20.000 ölçek yerine 
1/15.000 ölçekli fotoğraf kullanılmıştır) hiç bir yenilik ve gelişme görülmemiştir. 

1982 yılından başlıyarak Fotoğrametri konusunda titiz araştırmalar yapılmış 
ve modern teknolojilerin transferi için dönem içinde bir sistem hedeflenmiştir. 
(1984-1988) V'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi bu çabalarla geçmiş, çalışmalar 
1963 yılırda alınan ve çalışma ömürlerini tamamlamış aletlerle sürdürülmek zorunda 
kalınmıştır. 

Bu nedenle de bu dönem çalışmalarında yeterli sağlık ve hız 
sağlanamadığından yoğun eleştiri alınmıştır. Ancak dönemin son yılları olan 1988- 
1989 yılında sistemin sadece iki aleti ihale edilmiştir. 

Fotoğrametri çalışmalarında görülen bu gerileme sonucu Vl'ncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Döneminde en son bilgisayar teknolojilerinin bu alanda kullanımında 
ısrar edlmiş ve plan dönemi içinde hedeflenen ana sistem ancak 1993 yılında 
kurulabilmiş, personel eğitimleri tamamlanmıştır. Vl'ncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Döneminde yapılan çalışmalar Tablo: 68'de gösterilmiştir. Gelişmiş ülkelerin bir 
çoğunda bile henüz kullanılmayan en son teknolojinin ürünleri olan bilgisayarlar 
ve fotoğrametri yazılımlarından oluşan Digital Fotoğrametri sistemi, ormancılık 
hizmetlerinde kullanılmak üzere üretime geçirilmiştir. Donanım şemasında (Şema:5) 
kullanılmakta olan mevcut sistem gösterilmiştir. 

Bu atılımın yanı sıra, doğal kaynakların Etüt ve Envanterinde 
kullanılmasında büyük yarar sağlayan Coloı—Infrared (renkli-kızılötesi) hava 
fotoğraflarının alımı bu dönemde özel sektörün büyük çaba ve desteği ile 
gerçekleştirilerek, hava fotoğraflarından toplanan verilerde yüzde yüze varan 
doğruluğa ulaşılarak gelişmiş ülkeler seviyesi yakalanmıştır. 

6.2.3. SORUNLAR 

6.2.3.1. Personel Devamlılığı 

İlgili personel sürekli yer değiştirmektedir. Oysa konu, sürekliliği ve 
uzmanlığı gerektirmektedir. Bir veya bir buçuk yıl çalışıp henüz konuyu yeni 
öğrenmeye başlamış personel başka konulara atanmakta, yerine yenisi 
verilmemektedir. Bu nedenle iş üretmekten çok personel eğitimine zaman 
harcanmakta, ancak yetiştirilen personel kalıcı olmadığından boş ve verimsiz bir 
döngü sürüp gitmektedir. Üretim aksamaktadır. 

6.2.3.2. Personel Eğitimi 

Konu ile ilgili personel ya yetişmiş uzman personeller tarafından kendi 
içinde veya yurt dışında eğitilmektedir. Kurumun kendi yetiştirdiği personel kısa 
sürede başka konulara atanmakta ve yarar sağlanamamaktadır. Yurtdışı eğitimler 
ise yıllar boyu kuruma hiçbir yarar sağlayamayacak şekilde düzenlenmektedir. 
Fotoğrametri eğitimine gönderilecek personel konu dışından seçilmekte, konuyla 
ilgili bir alt yapıya sahip olmadığından, eğitimden yeterince yararlanamamakta, 
eğitim dönüşü fotoğrametri dışında başka bir konuda istihdam edilmektedirler. 1963 
yılından bu yana OGM'den fotoğrametri eğitimi için yurt dışına gitmiş (en az bir 
yıl süreli) 300'ü aşkın personel olduğu bilinmektedir. Oysa bu elemanlardan 
fotoğranetride ancak 3 kişi çalışmıştır. 

6.2.4.3. Personelin Özlük Hakları 

Fotoğrametri çok yorucu, monoton, sabır ve dikkat isteyen bir iştir. Yeterli 
ücret alamayan ve Ankara'da yüksek ücretlerle ev kiralamak zorunda olan 
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personel kısa sürede lojman imkanı olan ve daha az yorucu işlerde çalışmak üzere 
birimden ayrılmak mecburiyetinde kalmaktadır. Bugünkü Harita ve Fotoğrametri 
Müdürlüğü personel durumu Tablo: 69, organizasyon durumuda Şema: 6'da 
gösterilmiştir. 

6.2.3.4. İdari Sorunlar 

1) Fotoğrametri tekniğinin birinci özelliği hızlı çalışmayı gerektirmektedir. 
Bürokratik bazı işlemler işin hızım azaltıcı nitelik taşımaktadır. Bilgiye hızlı 
ulaşılabilmesi için, satın alma yöntemlerine hız kazandıracak değişiklikler 
getirilmesi zorunludur. 

2) Bilgisayarların 24 saat çalıştırılması ve üretimin sürekli kılınması halinde 
bilgiye hızlı ulaşabilir. Fazla çalışma ücretlerinin çok düşük olması, personelin 
mesai bitiminde bilgisayarlarının düğmelerini kapatmalarına neden olmaktadır. Fazla 
çalışma ücretlerinin arttırılması ile 24 saat olmasa bile 12 saat çalışma sağlanabilir 
ve 20 alet almak yerine 10 aletle, programlanan işler zamanında bitirilebilir. 

3) Fotoğrametri bugün çağdaş ve gelişmiş bir teknolojik donanıma sahiptir. 
Ormancılığın bir çok birimi bu teknolojiden habersizdir ve yararlarım 
bilmemektedir. 

4) Bilindiği üzere Orman Kadastro çalışmaları 1937 yılından bu yana 
sürdürülmekte ve bitirilememektedir. Bu konu, sadece ormancılığın değil, ülkemizin 
en acil ve önemli sorunudur. Mevcut ve potansiyel orman alanlarının sınırları 
yasal olarak belirlenemediğinden gün geçtikçe orman alehine gerilemekte, vatandaş 
ve devlet karşı karşıya kalmakta, yığılan dava dosyaları mahkemeleri meşgul 
etmekte, konu giderek çözümsüz ve olumsuz bir gelişme göstermektedir. Her yıl 
aynı yere defalarca giden komisyonların, mahkemelerin, vatandaşların harcadığı 
paralar ve yok edilen ormanlar hesaplandığında karşımıza çıkacak tablo 
ekonomimize ne denli bir yük getirdiğini gösterecektir. 

Bu nedenle Orman Kadastro sınırlarının tesbiti ve tescili, en acil ülke 
sorunlarımızdan birisidir. Bu sorunu kısa vadede çözecek teknolojik donanım ve 
uzman personel ülkemizde mevcuttur. 

5) Bugün Kurumumuzda bir GIS (Coğrafik Bilgi Sistemi) ağı kurulmuş olup, 
hava fotoğraflarından ve yersel olarak toplanacak verilerden oluşturulacak bir 
veri tabanı, birimler arasında kurulacak bir ağ ile bilgi alış verişine izin verecek 
durumda olmasına rağmen, var olan sistemle uyum içerisinde olunmasına özen 
gösterilmelmektedir. 

6) Büyük ekonomik kayıplara ve sorunlara neden olan arazi sınıflandırılması 
çalışmaları başlatılmamış, kurumlar arası işbirliği sağlanmamış ve acilen arazi 
sınıflandırma haritaları yapılarak uygulamaya konulmamıştır. 

7) Bir çok konusal haritanın ülkemizde eksikliği şiddetle duyulmaktadır. 
Orman mescere haritalarının, yol haritalarının, yetiştirme ortamı haritalarının, 
yangın haritalarının, silvikültür, tohum mescereleri vs.gibi bir çok konusal 
haritaların üretimi için de gerekli organizasyon yapılarak uygulamalara 
başlanılmamıştır. 

6.2.4. HEDEFLENEN VE POLİTİKALAR 

6.2.4.1. Hedefler 

VII. Beş Yıllık Plan dönemini kapsayan 1995-1999 yılları arasında 
gerçekleştirilecek Harita ve Fotoğrametri çalışmaları miktar olarak Tablo:70'de 
gösterilmiştir. 
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8u Tablo'da gösterilen 5 yıllık çalışmanın gerçekleşmesi halinde, Türkiye 
ormanlarının yarısına ait sayısal veriler bilgisayar ortamında depolanmış ve sayısal 
orman haritaları tamamlanmış olacaktır. 

Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yapılacak Harita ve Fotoğrametri 
çalışmaları için 1993 yılı birim fiyatlarına göre Tablo:71'de belirtilen ödeneklere 
gereksinin duyulacaktır. Tablo:71'de belirtilen çeşitli sayısal harita yapımı ile ilgi'i 
olarak gösterilen birim fiyat tahmini olarak alınmıştır. Önerilerde sözü edilen 
konuların gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda yatırım programında değişiklik 
yapılması ve ek ödeneklere ihtiyaç duyulması muhtemel olacaktır 

144 



6.2.4.2. Politikalar 

1) Ulusal bilgi sisteminin bir uzantısı olabilecek nitelikte oluşturulan 
fotogrametri sistemi, ormancılığın bütün birimlerinin ve ormancılık dışındaki ilgili 
birimlerin faydalanmalarına olanak sağlayacak şekilde organize edilmeli, gerek 
ekipman, gerekse personel desteği sağlanmalıdır. 

2) Kadastro-fotogrametri işbirliği acilen sağlanmalı, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile birlikte orman kadastrosu ülke sorunu olarak ele alınmalı ve 
sonuçlandırılmalıdır. 

3) Yapılacak her türlü ormancılık çalışmasında, kurumumuzda mevcut olan 
G1S (Coğrafik Bilgi Sistemi) ağı ile uyum içerisinde olunmasına özen gösterilmeli, 
keyfi tasarruflar önlenmeli, GIS sisteminin gelişmesi desteklenmelidir. 

4) Arazi sınıflandırılmasının yapılmamış olması büyük ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır. Bu sebeple, arazi sınıflandırılması çalışmalarına başlanmalı ve 
bir an önce tamamlanarak arazinin yanlış kullanılması önlenmelidir. Bu konuda, 
ilgili kurumlar arasında işbirliği sağlanmalı ve acilen arazi sınıflandırma ve 
kullanım haritaları yapılarak uygulamaya konulmalıdır. 

5) Ülkemizde eksikliği şiddetle duyulan konusal haritaların (Orman Mşcere 
Haritaları, Yol Haritaları, Yetişme Ortamı Haritaları, Yangın Haritaları, Silvikültür 
Haritaları, Orman Fonksiyon ve Ekolojik Üniteler Haritaları, Orman Sağlık 
Haritaları, Kadastro Haritaları, Tohum Meşceleri vc. gibi diğer Konusal Haritalar) 
üretimi için gerekli organizasyon yapılarak uygulamalara başlanmalıdır. 

6) Fotogrametri konusunda yurtdışı eğitime gönderilen teknik personel 
fotogrametri biriminden seçilmeli ve eğitim sonrası aynı birimde çalışmaları 
sağlanmalıdır. 

7) Personelin fotogrametri biriminde kalıcılığım sağlamak için özendirici 
önlemler alınmalıdır. 

145 



TABLOLAR 
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TABLO 51: l'NCİ VE II'NCİ PLAN DÖNEMLERİ İLE PLAN ÖNCESİ YILLARDA YAPILAN 
AMENAJMAN ÇALIŞMALARI. 

Yıllar Haritası 
Alınan 

(Ha.) 

Gurup 
Adedi 

Kat'i 
Amenajman 
Planı 
Yapılan 
Saha 
(Ha.) 

Revizyon 
Planı 

Yapılan 
Saha 

(Ha.) 

Sarfedilen 
Miktar 

(TL) 

1924- 1949 - - 2573803 1119050 2394377 
1950-1962 13095000 - 5305260 1628515 8777559 
1963 - 11 683406 101480 1127775 
1364 - 20 1532836 89000 3178141 
1965 - 20 1571795 - 5244504 
1966 - 25 1717445 150000 6777850 
1967 - 25 1295168 247500 7600000 
1968 - 25 1479742 188779 5609050 
1969 - 30 1872516 - 6709370 
1970 - 41 2663792 - 6870134 
1971 - 45 3967760 - 7050000 
1972 - 45 2243271 - 8127245 

Tablo 52: IlI'NCÜ VE IV'NCÜ PLAN DÖNEMLERİ AMENAJMAN ÇALIŞMALARI. 

Yıllar Haritası 
Alınan 

(Ha.) 

Grup 
Adedi 

Kat’i 

Amenajman 
Planı 
Yapılan 
Saha 
(Ha.) 

Revizyon 
Planı 
Yapılan 
Saha 

(Ha.) 

Sarfedilen 
Para Miktarı 

(TL) 

1973 - 20 - 108058 2322000 
1974 - 30 - 465600 3293338 
1975 - 9 - 103952 2575700 
1976 - 18 - 500000 4756835 
1977 - 23 - 544018 5430000 
1978 - 19 - 213207 6940000 
1979 - 24 - 367452 12133000 
1980 - 22 - 342861 10144000 
1981 - 25 - 814127 58176000 
1982 - 34 - 1218488 85440000 
1983 - 40 - 1273715 104626000 
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TABLO 53: 1984 YILI, V'INCI PLAN DÖNEMİ ve VI'NCI PLAN DÖNEMİNİN 
İLK ÜÇ YILINDA YAPILAN AMENAJMAN ÇALIŞMALARI 

Yıllar Haritası Grup Müteahhit Kat'i Revizyon Sarfedilen 
Alınan Adedi Adedi Amenajman 

Planı 

Yapılan 
Saha 

Planı 

Yapılan 
Saha 

Para Miktarı 

(Ha.) (Ha.) (Ha.) (TL) 

1984 - 40 - - 19SC331 133942000 
1985 - 40 - 927388 224102000 
1986 - 40 - - 1242620 274269000 
1987 - 34 2 - 1647214 438324000 

1988 - 33 4 - 1237069 702850000 
1989 - 26 7 - 1861793 1535034000 
1990 - 24 6 - 1472087 2981000000 
1991 - 21 9 - 1297027 4052197000 
1992 - 24 - - 1535897 5508354000 

Kaynak: O.G.M Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 
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TABLO 54: BAŞLICA AfiAÇ TÜRLERİ i CİN DEĞİŞİK. DÖNEMLERDE ÇIKARILAN AMENAİMAN YÖNETMELİKLERİNDE 
VE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLURLARINDA VERİLEN VE AMENAJMAN PLANLARINDA 
KULLANILAN İDARE SÜRELERİ 

Ağaç 
Türleri 

ıMIVİ 
Ydnetmaiğinde 

TSK Vi   
Yönetmeliğinde 

İ&SyA İ®ve1<*S 
Yılarında Örnek 
İşletme Plarrl. 

ISfiflVJrVonetmeÖr 
T esansında 

157Svei§76 
Yılan Amenanan 
Raniarmda 

 - i 
OGM. OLUR'unda OGM. OLUR'unda 

Karaçam 150 120-180 120-100 140 100-140 100 ve 120 70.90 ve 100 80 ve 100ı 

Sarıçam 150 120-103 120-180 100-140 80 ve 100 SOvelOO 

Krztlçam 150 120-150 80150 70.80 ve 90 60-90 60 40 ve 50 50 ve 60 

Fıstıkçarru S0-100 80 

Göknar 120 120-150 120-150 100-120 120 100 100 

Ladin 150 120-150 120-150 100-120 X ve 100 

Sedir 300 200 200 180.203 ve 220 120-160 100 ve 120 80 ve 100 X ve 100 

Meçe 300 200-300 200-300 200 100-140 

Kaym 120 120 120-150 120 100-140 1X ve 120 

Gürgen 100-140 

Kızılağaç 40-60 

Dçbudak 

Akçaağaç 60 60-80 

Karaağaç 

Kaynak : ERASLAN 11981 Orman işletmelerinde ideta Şurası Kısalmalarının Etkileri ve Sonuçları Üzerine Araştırmalar İ Ü.Orman Fakültesi Yayr» Ne2844/301 S.133 
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TABLO 55: 1980-1993 ARASI MEVCUT TEKNİK VE YARDIMCI PERSONEL DURUMU 

Yıl Orman Yük. 
Mühendisi 

Teknisyen 
(Desinatör) 

Memur Şoför 

1980 75 21 22 23 
1981 83 21 22 23 

1982 119 24 24 35 
1983 109 29 23 34 
1984 136 25 17 39 
1985 117 28 18 40 
1986 113 31 18 38 
1987 106 28 17 34 
1988 109 18 18 38 
1989 93 24 18 26 
1990 87 19 13 24 
1991 78 20 13 21 
1992 94 18 11 23 

1993 100 19 11 19 

TABLO 56: ÖRNEK OLARAK SEÇİLEN ÜLKELERDE DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN 
BÜYÜKLÜKLERİ. 

ülkenin Adı 
Devlet Orman 
Alt Sının 

(Ha.) 

I şletmesi 
üst Sınırı 
(Ha.) 

Büyüklüğünün 
Ortalaması 

(Ha.) 

Amerika Birleşik Devletleri 120.000 750.000 300.000 
Avusturya 3.000 8.000 5.500 

Batı Almanya 3.000 5.000 1.200 

Belçika 2.000 11.000 6.500 
Bulgaristan 10.000 30.000 20.000 
Büyük Britanya - - 8.000 
Çekoslavakya 12.000 21.000 15.000 
Fransa 30.000 40.000 35.000 
İsveç 10.000 100.000 55.000 
İsviçre (Kamu Ormanı) - - 150 

İtalya - 10.000 -

Norveç - - 1 20.000 
Romanya 3.000 18.000 10.500 
Yugoslavya 4.000 15.000 9.500 
Türkiye 20.000 200.000 110.000 
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TABLO 57: ÖRNEK OLARAK SEÇİLEN ÜLKELERDE DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN 
ORTALAMA BÜYÜKLÜKLERİ. 

ülkenin Adı 
Ortalama 
Büyüklüğü 

Ha. 
ülkenin Adı 

Ortalama 
Büyüklüğü 

Ha. 

1. İsviçre 150 8. Çekoslavakya 15.000 
2. Batı Almanya 1.200 9. Bulgaristan 20.000 
3. Avusturya 5.500 10. Norveç 20.000 
4. Belçika 6.500 11. Fransa 35.000 
5. Büyük Britanya 8.000 12. İsveç 55.000 
6. Yugoslavya 9.500 13. Türkiye 110.000 
7. Romanya 10.500 14. Amerika B.D. 300.000 

Kaynak: Eraslan İ. 1977 Orman Amenajman Plan ünitelerinin Büyültülmesi 
Olanakları üzerinde Araştr-malar. İ. 0. Or. Fak. Yayın No: 2338/243 

TABLO 58: ÖRNEK OLARAK SEÇİLEN ÜLKELERDE DEVLET ORMAN İŞLETMESİ 
BÜYÜKLÜĞÜ İLE AMENAJMAN PLANI ÜNİTESİ BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
KARŞILAŞTIRILMASI. 

ülkerler Devlet Orman İşletmesi 
Büyüklüğü 

Alt İşletme ünitesi Olarak 
Amenajman Planı ünitesi 

Minimal Maksimal Ortalama Minimal Maksimal Ortalama 
(Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Amerika B.D. 120.000 750.000 300.000 6.000 200.000 40.000 
Avusturya 3.000 8.000 5.500 200 1.500 850 
Batı Almanya 3.000 5.000 1.200 3.000 5.000 1.200 
Belçika 2.000 11.000 6.500 30 400 200 
Bulgaristan 10.000 30.000 20.000 10.000 30.000 20.000 
B.Britanya - - 8.000 - - 8.000 
Çekoslavakya 12.000 21.000 15.000 6.000 10.000 8.000 
Fransa 30.000 40.000 35.000 7.000 10.000 8.500 
İsveç 10.000 100.000 55.000 10.000 30.000 20.000 
İsviçre -

- 150 - - 150 
İtalya - 10.000 -

- 10.000 -

Norveç - - 20.000 750 - 20.000 
Romanya 3.000 18.000 10.500 600 6.000 3,300 
Türkiye 20.000 200.000 110.000 10.000 20.000 15.000 
Yugoslavya 4.000 15.000 9.500 500 5.000 2.800 

Kaynak: Eraslan, İ. 1977 Orman Amenajman Plan ünitelerinin Büyütülmesi Olanakları üzerine 
Araşta-malar. I. ü. Or. Fak. Yayın No: 2338/243 
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TABLO 59: ÖRNEK OLARAK SEÇİLEN ÜLKELERİN DEVLET ORMAN İŞLETMELERİ NDE 
UYGULANAN İŞLETME SINIFI BÜYÜKLÜKLERİ İLE BUNLARIN AMENAJMAN 
PLANI ÜNİTESİ BÜYÜKLÜKLERİ İLE KIYASLANMASI. 

Ülker 1er Alt İşletme ünitesi Olarak 
Amenajman Planı ünitesi 
Büyüklüğü İşletme Sınıfının Büyüklüğü 
Minimal Maksimal Ortalama Minimal Maksimal Ortalama 
(Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Amerika B.D. 6.000 200.000 40.000 3.000 75.000 40.000 
Avusturya 200 1.500 850 100 800 400 
Batı Almanya 3.000 5.000 1.200 100 - i 

Belçika 30 400 200 30 400 200 
Bulgaristan 10.000 30.000 20.000 500 - -

B.Britanya - - 8.000 - - 1.500 
Çekoslavakya 6.000 10.000 8.000 2.000 6.000 4.000 
Fransa 7.000 10.000 8.500 300 4.000 2.500 
İsveç 10.000 30.000 20.000 - - -

İsviçre - - 150 - - -

[talya - 10.000 - - - -

Ispanya 500 25.000 13.000 500 1.000 800 
Norveç 750 - 20.000 - - -

Romanya 600 6.000 3.300 100 300 200 
Türkiye 3.000 10.000 6.500 100 - -

Yugoslavya 500 5.000 2.800 - - -

Caynak: Er as lan I. 1977 Orman Amenajmanı Planı ünitelerinin Büyütülmesi 
Olanakları üzerinde Araştr-malar. I. ü. Orman Fak. Yayın No: 
2338/243. S. 189 
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TABLO 60: ÖRNEK OLARAK SEÇİLEN ÜLKELERİN DEVLET ORMAN 
İSLETMELERİNDE KULLANILAN BÖLME VE BÖLMECIK 
BÜYÜKLÜKLERİ 

Ülke!"ler Bölme Büyüklüğü Bölmecik Büyüklüğü 

Minimal Maksimal Ortalama Minimal Maksimal Ortalama 
(Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Amerika B.D. 410 4000 2000 - - -

Avusturya 10 50 30 1 10 5.5 
Batı Almanya 10 30 20 1 3 2.0 

Bulgaristan 5 80 42 0.1 25 12.5 
B.Britanya 10 30 20 1 3 2.0 
Çekoslavakya 30 50 40 7 15 11.0 

Fransa 15 50 32 4 6 5.0 

jsviçre 5 20 12 - - -

İtalya 0.5 • 50 25 - - -

Romanya 20 30 25 0.5 - -

Türkiye 50 100 75 3 - -

Yugoslavya 5 50 27 0.1 5 2.5 

Kaynak: ERASLAN, I. 1977. Orman Amenajmam Plan ünitelerinin Büyütülmesi 
Olanakları üzerine Araştırmalar, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 
2338/243,S.192 

TABLO 61. VI'NCI PLAN DÖNEMİNDE AMENAJMAN EDİLMESİ ÖNERİLEN ORMAN 
ALANI İLE AYNI DÖNEMDE AMENAJMAN EDİLEN ALANLAR. 

(1000) Ha. 
Yıllar VI. Plan Döneminde 

Hedeflenen Alan 
VI. Plan Döneminde 
Gerçekleşme 

Farklar 

Alan % Eksi Artı 

1990 2.329 1.472 63 857 _ 

1991 2.218 1.297 58 921 -

1992 1.898 1.536 81 362 -

1993 2.199 873 39 1326 -

1994 1.904 - - - -
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TABLO 62. VI'NCI BEŞ YILLIK PLAN OÖNEm'iNDE ÖNERİL EN ETA MİKTARLARI 
İLE AYNI DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETA MİKTARLARININ 
(KABUKLU GÖVDE HACİM) KIYASLAMASI 

Yıllar VI.Beş Yıllık Planda VI.Beş Yıllık Plan 
Döneminde Alınan 

Farklar 

Tahmin Edilen 

K.G.H 

Belirlenen 
K.G.H. 

K.G.H. * Eksi Artı 

1990 12.363. 11.251. 7.206. 64 4.045. -

1991 12.363 11.373. 7.025. 62 4.348. -

1992 12.363. 11.419. 7.304. 64 4.115 -

1993 12.363. - - - - -

1994 12.363. - - - - -
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TABLO 62. VI'NCI BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE ÖNERİLEN ETA MİKTARLARI 
İLE AYNI DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETA MİKTARLARININ 
(KABUKLU GÖVDE HACİM) KIYASLAMASI 

Yıllar VI.Beş Yıllık Planda VI.Beş Yıllık Plan 
Döneminde Alınan 

Farklar 

Tahmin Edilen 
K.G.H 

Belirlenen 
K.G.H. 

K.G.H. % Eksi Artı 

1990 12.363. 11.251. 7.206. 64 4.045. -

1991 12.363 11.373. 7.025. 62 4.348. -

1992 12.363. 11.419. 7.304. 64 4.115 -

1993 12.363. - -

-
-

-

1994 12.363. - - - - -

TABLO 63. VI l'NCİ PLAN DÖNEMİNDE YAPILACAK AMENAJMAN 
ÇALIŞMALARI.(OOO ha.) 

Sıra 
No 

Planı Yapılacak 
Orman Bölge 
Müdürlüğü 

Y 1 L L A R 

1995 1996 1997 1998 1999 

1. ADANA 
2. ADAPAZARI 
3. AMASYA 505 1.741 
4. ANKARA 
5. ANTALYA 1.233 
6. ARTVİN 372 
7. BALIKESİR 670 
8. BOLU 582 
9. BURSA 

10. ÇANAKKALE 
11. DENİZLİ 
12. ELAZIĞ 382 
13. ERZURUM 

14. ESKİŞEHİR 
15. GİRESUN 443 
16. İSPARTA 710 
17. İSTANBUL 997 
18. İZMİR 
19. KASTAMONU 731 
20. K.M ARAŞ 
21. MERSİN 
22. MUĞLA 
23. TRABZON 536 
24. ZONGULDAK 531 
25. KÜTAHYA 
26. Ş.URFA (GAP) 
27. KONYA 
28. SİNOP 312 

TOPLAM 1.884 1.943 1.783 2.113 2.022 
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TABLO 64. VI II'NCI PLAN DÖNEMİNDE YAPILACAK AMENAJMAN 
ÇALIŞMALARI.(1000ha.) 

Sıra 
No 

Plam Yapılacak 
Orman Bölge 
Müdürlüğü 

Y I L L A R 

2000 2001 2002 2003 2004 

1. ADANA 822 
2. ADAPAZARI 334 
3. AMASYA 

4. ANKARA 
5. ANTALYA 
6. ARTVİN 
7. BALIKESİR 
8. BOLU 
9. BURSA 701 

10. ÇANAKKALE 635 
11. DENİZLİ 704 
12. ELAZIĞ 1.102 
13. ERZURUM 
14. ESKİŞEHl'R 457 
15. GİRESUN 
16. İSPARTA 
17. İSTANBUL 592 
18. İZMİR 
19. KASTAMONU 
20. K.MARAŞ 786 
21. MERSİN 786 
22. MUĞLA 1.169 
23. TRABZON 
24. ZONGULDAK 
25. KÜTAHYA 567 
26. Ş.URFA (GAP) 1.150 
27. KONYA 649 
28. SİNOP 

TOPLAM 1.873 2.200 1.892 2.237 2.252 
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TABLO 65: VII'NCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1995-1999 DÖNEMİNDE 
ALINABİLECEK YILLIK ORTALAMA ETALAR (DİKİLİ GÖVDE HACMİ) 

Sıra 
No 

Bölge 
Müdürlük 
Adı 

Eta Cinsi Koru Baltalık 

(Ster) 
iğne Yp. 

m3 
Yapraklı 

m3 
Toplam 
m3 

1 ADANA Seçme 2072 - 2072 _ 

Son Hasılat 388223 1770 389993 -

Ara Hasılat 122219 2421 124640 -

Temizleme 7510 115 7625 -

TOPLAM: 520024 4306 524330 -

2 ADAPAZARI Seçme 2647 2528 5175 _ 

Son Hasılat 5097 159967 165064 -

Ara Hasılat 3399 36573 39972 -

Temizleme - - - -

TOPLAM: 11143 199068 210211 553046 

3 AMASYA Seçme 5548 - 5548 -

Son Hasılat 279063 214497 493560 -

Ara Hasılat 120325 75222 195547 -

Temizleme 1978 994 2972 -

TOPLAM: 406914 290713 697627 1138164 

4 ANKARA Seçme 10499 2117 12616 
Son Hasılat 107176 1963 109139 -

Ara Hasılat 62217 2357 64574 -

Temizleme - - - -

TOPLAM: 179892 6437 186329 22412 

5 ANTALYA Seçme 6706 7 6713 _ 

Son Hasılat 784849 5579 790428 -

Ara Hasılat 149132 1482 150614 -

Temizleme 16172 618 16790 -

TOPLAM: 956859 7686 964545 38794 

6 ARTVİN Seçme 44135 432 44567 _ 

Son Hasılat 182766 78401 261167 -

Ara Hasılat 70922 39677 110599 -

Temizleme 2755 877 3632 -

TOPLAM: 300578 119387 419965 2163 

7 BALIKESİR Seçme - -
- _ 

Son Hasılat 311347 62731 374078 -

Ara Hasılat 48605 19478 68083 -

Temizleme - - - -

TOPLAM: 359952 82209 442161 179829 

8 BOLU Seçme 100496 14238 114734 _ 

Son Hasılat 394141 212460 606601 -

Ara Hasılat 136794 103259 240053 -

Temizleme - - - -

TOPLAM: 631431 329957 961388 20166 
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Sıra 

No 
Bölge 
Müdürlük 
Adı 

Eta Cinsi Koru Baltalık 
(Ster) 

iğne Yp. 
m3 

Yapraklı 
m3 

Toplam 
m3 

9 BURSA Seçme 5555 2359 7914 -

Son Hasılat 123398 93601 216999 -

Ara Hasılat 49633 48882 98515 -

Temizleme - - - -

TOPLAM: 178586 144842 323428 681819 

10 ÇANAKKALE. Seçme - - - -

Son Hasılat 185321 32861 218182 -

Ara Hasılat 39272 13559 52831 -

Temizleme - - - -

TOPLAM: 224593 46420 271013 249459 

11 DENİZLİ Seçme - - - -

Son Hasılat 300530 58 300588 -

Ara Hasılat 63106 128 63234 -

Temizleme 3226 4 3230 -

TOPLAM: 366862 190 367052 1803 

12 ELAZIĞ Seçme - - - -

Son Hasılat - 469 469 -

Ara Hasılat - 2385 2385 -

Temizleme - - - -

TOPLAM: - 2854 2854 1479286 

13 ERZURUM Seçme _ _ - -

Son Hasılat 157378 38 157416 -

Ara Hasılat 66881 66 66947 -

Temizleme - - - -

TOPLAM: 224259 104 224363 11880 

14 ESKİŞEHİR Seçme - - - -

Son Hasılat 63389 335 63724 -

Ara Hasılat 35289 39 35328 -

Temizleme - - - -

TOPLAM: 98678 374 99052 99909 

15 GİRESUN Seçme - - - _ 

Son Hasılat 127692 181502 309194 -

Ara Hasılat 44868 42713 87581 -

Temizleme 1623 2332 3955 -

TOPLAM: 174183 226547 400730 5167 

16 İSPARTA Seçme _ _ _ 

Son Hasılat 166882 949 167831 -

Ara Hasılat 27890 396 28286 -

Temizleme - - - -

TOPLAM: 194772 1345 196117 8326 
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Sıra 

1No 
Bölge 
Müdürlük 
Adı 

Eta Cinsi Koru Baltalık 

(Ster) 
İğne Yp. 

m3 
Yapraklı 

m3 
Toplam 
m3 

1 17 İSTANBUL Seçme _ _ - -

Son Hasılat 852 265234 266086 -

| Ara Hasılat 11715 76130 87845 -

Temizleme 477 4422 4899 -

TOPLAM: 13044 345786 358830 1496419 

18 İZMİR Seçme - - - _ 

Son Hasılat 302908 1817 304725 -

Ara Hasılat 89074 948 90022 ! 
Temizleme - - - -

TOPLAM: 391982 2765 394747 199633 

19 KASTAMONU Seçme 85514 3599 89113 -

Son Hasılat 420536 133359 553895 -

Ara Hasılat 139192 58598 197790 -

Temizleme 9636 398 10034 -

îbPLAM: 654878 195954 850832 20423 

20 K.MARAŞ Seçme 2583 174 2757 _ 

Son Hasılat 114325 4640 118965 ” 

Ara Hasılat 21470 9959 31429 
Temizleme 9 6 15 -

TOPLAM: 138387 14779 153166 6505 

21 MERSİN Seçme 183 _ 183 
■ ■ ■ ■ 1 

-

Son Hasılat 400699 5399 406098 -

y Ara Hasılat 61465 2806 64271 
Temizleme 777 - 777 -

TOPLAM: 463124 8205 471329 -

22 MUÖLA Seçme - - - _ 

Son Hasılat 664094 3868 667962 -

Ara Hasılat 95919 768 96687 -

Temizleme 3203 34 3237 j 
TOPLAM: 763216 4670 767886 -

23 TRABZON Seçme 6888 _ 6888 _ 

Son Hasılat 147200 61366 208566 -

Ara Hasılat 71264 16325 87589 -

Temizleme 908 428 1336 -

TOPLAM: 226260 78119 304379 14927 

24 ZONGULDAK Seçme 52497 11065 63562 _ 

Son Hasılat 126790 417464 544254 -

Ara Hasılat 37182 163780 200962 -

Temizleme 2546 10421 12967 -

TOPLAM: 219015 602730 821745 6054 
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Sıra 
No 

Bölge 
Müdürlük 
Adı 

Eta Cinsi Koru Baltalık 

(Ster1) 
İğne Yp. 

m3 
Yapraklı 

m3 
Toplam 
m3 

25 KÜTAHYA Seçme - _ - -

Son Hasılat 155986 19225 175211 -

Ara Hasılat 97451 6840 104291 -

Temizleme - - -
-

TOPLAM: 253437 279502 279502 26791 

26 Ş.URFA Seçme - - - -

Son Hasılat - - - -

Ara Hasılat - - -
-

Temizleme - - - -

TOPLAM: -

- - 675129 

27 KONYA Seçme 709 - 709 -

Son Hasılat 50042 678 50720 -

Ara Hasılat 23401 495 23896 -

Temizleme 1693 - 1S93 -

TOPLAM: 75845 1173 77018 104343 

28 SİNOP Seçme 40224 8241 48465 -

Son Hasılat 127340 122817 250157 -

Ara Hasılat 53771 57818 111589 -

Temizleme 2725 1141 3S66 -

TOPLAM: 224060 190017 414077 68564 

TOPLAM Seçme 366256 44760 411016 -

Son Hasılat 6088024 2083048 8171072 -

Ara Hasılat 1742456 783104 2525560 -

Temizleme 55238 21790 77028 -

TOPLAM: 8251974 2932702 11184676 7183699 
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TABLO 66. VII. PLAN DÖNEMİNDEKİ AMENAJMAN YATIRIMLARI 

(Miktar. 1000 ha.) 
(Değer 10OP TL) 

Sıra 
No 

YULAR 

Bölga Müdürlüğü 
Adı 

1995 1996 1997 1998 1999 
Orman 
Alanı 

Odanek Orman 

Alanı 

Ödanek Orman 
Alanı 

Ödenek Orman 
Alanı 

Ödenek Orman 

Alanı 

Ödenek 

1 ADANA 
2 ADAPAZARI 

3 AMASYA 1741 61 187 000 

4 ANKARA 505 6.477 000 

5 ANTALYA 1233 22.929 000 
6 ARTVİN 372 13.074.000 

7 BALIKESİR 670 17.443 000 

8 BOLÜ 582 15.152.000 
9 BURSA 

10 ÇANAKKALE 
11 DENİZLİ 
12 ELAZIĞ 
13 ERZURUM 382 4.899 000 

14 ESKİŞEHİR 
15 GİRESUN 443 20.240.000 

16 İSPARTA 710 13.203.000 
17 İSTANBUL 
18 İZMİR 997 12.787.000 

19 KASTAMONU 731 33.398 000 

20 KAHRAMANMARAŞ 
21 MERSİN 
22 MUĞLA 
23 TRABZON 536 24.489 000 

24 ZONGULDAK 531 13.824.000 

25 KÜTAHYA 
26 Ş.URFA (GAP) 
27 KONYA 
28 SİNOP 312 14.255.000 

TOPLAM 1884 24 163.000 1943 36.132.000 1783 46.419.000 2113 74.261.000 2022 92.382.000 
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TABLO: 67 ORMAN AMENAJMAN ÇALIŞMALARI İÇİN PERSONEL İHTİYACI 

İş Gücü Meslek Dalları Adet Adam/ Gür 

Yüksek 

Orta 

İşçi 

- Teknik 
- İdari 
- Teknik 
- "idari 
- Düz 
- Kaliteli 

Or. Yük. Müh. - Or. Müh. 240 

Desinatör 60 
Daktiloğraf- Şoför 120 

100800 
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TABLO 68: Vl.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE YAPILAN 
FOTOGRAMETRİ ÇALIŞMALARI 

1990 

FAALİYET ÇEŞİDİ BİRİMİ HEDEFLENEN 
MİK. 

GERÇEKLEŞEN 
MİK. 

+ FARK -

Hava Fotoğ. a_lımı 
Fotomekanik İşler 
1/25000 öl.Mes.Ha. 
1/100000 Öl.Mes.Ha. 
Yapılması 

km2 
m2 

km2 
km2 

30.000 
300 

30.000 
150.000 

34.000 
300 

34.000 
150.000 

4000 

4000 
-

1991 

FAALİYET ÇEŞİDİ BİRİMİ HEDEFLENEN 
MİK. 

GERÇEKLEŞEN 
MİK. 

+ FARK -

Hava Fotoğ. alımı 
Fotomekanik İşler 
1/25000 Öl.Mes.Ha. * 
1/100000 Öl.Mes.Ha. 
Yapılması 

km2 
m2 

km2 
km2 

30.000 
300 

30.000 
150.000 

36.000 
300 

36.000 
150.000 

6000 

6000 

-

1992 

FAALİYET ÇEŞİDİ BİRİMİ HEDEFLENEN 
MİK. 

GERÇEKLEŞEN 
MİK. 

Hava Fotoğ. alımı 
Fotomekanik İşler 
1/25000 Öl.Mes.Ha. 
1/100000 Öl.Mes.Ha. 
Yapılması 

km2 
m2 

km2 
km2 

24.000 
300 

24.000 
50.000 

24.000 
300 

24.000 
50.000 

- -

1993 

FAALİYET ÇEŞİDİ BİRİMİ HEDEFLENEN 
MİK. 

GERÇEKLEŞEN 
MİK. 

Hava Fotoğ. alımı 
Fotomekanik işler 
1/25000 Öl.Mes.Ha. 
1/100000 Öl.Mes.Ha. 
Yapılması 

km2 
m2 

km2 
km2 

30.000 
300 

30.000 
150.000 

30.000 
300 

30.000 
150.000 -

-

1994 (Teklif) 

FAALİYET ÇEŞİ0İ BİRİMİ HEDEFLENEN 
MİK. 

GERÇEKLEŞEN 
MİK. 

Hava Fotoğ. alımı 
Fotomekanik İşler 
Sayısal Harita Yp. 
1/100000 Öl.Mes.Ha. 
Yapılması 

km2 
m2 

km2 
km2 

40.000 
300 

40.000 
150.000 
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TABLO : 69 1984-1993 HARİTA VE FOTOGRAMETRİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU 

YIL OR.YÜK.MÜH. TEKNİSYEN MEMUR Y.H. ŞÖFOR 

1984 8 24 7 3 1 

1985 S 18 8 3 1 

1986 5 18 S 3 1 

1987 4 17 8 3 1 

1988 3 18 7 1 

1989 6 16 8 1 

1990 6 16 10 1 

1991 13 17 9 1 

1992 29 17 10 1 

1993 17 17 9 . 1 
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TABLO: 70 VII. BEŞ YILUK PLAN DÖNEMİNDE YAPILACAK HARİTA VE FOTOĞRAMETRİ ÇALIŞMALARI 

Faaliyet Çafidi Birim 

Y 1 L L A R 

1996 1996 1997 1998 1999 

Hava Fotoğrafı 

vaTopoğrafik Km2 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Pafta alımı 
*» 

Fotomakanik Işlar m2 300 300 300 300 300 

Çaşitli sayısal 

Harita yapımı Km2 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Çay itli ölçakta 

orman haritası Km2 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

basım işi 
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TABLO 71: VII. BEŞ YİLUK PLAN DÖNEMİNDE HARİTA VE FOTOĞRAMETRİ YATIRIM PROĞRAMI 

Miktar : km2. m2 
Tutar : MİLYON TL 

1995 1996 1997 1998 1999 

Faaliyet Birim Fiatı Miktar Tular Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

Hava Fotoğrafı 

va Topoğrafik 

pafta alanı 

Km2/TL 

500000 

30000 15000 30000 15000 30000 15000 30000 15000 30000 15000 

Fotomekanik 

işler 

m2/TL. 

1260000 

300 378 300 376 300 378 300 378 300 378 

Çeşitli sayısal 

harita yapımı 

Km2/TL. 

1000 

30000 30.0 30000 30.0 30000 30.0 30000 30.0 30000 30.0 

Çeşitli Ölçekte 
orman haritası 

basım işi 

Km2/TL 

600 

150000 90.0 150000 90.0 150000 90.0 150000 90.0 150000 90.0 

TOPLAM 15498 1548? 15438 15496 15498 
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ŞEMA S: ORMAN İDARESİ w PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ ŞEMASI 
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ŞEMA 6: HARİTA VE FOTOĞRAMETRİ MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT ORGANİZASYONU 

ORMAN HARİTA VE FOTOĞRAMETRİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ 

MUDUR MJDUR GRUP ORMAN TEKMSYENLER DARİ VE YARDIMCI 

YRD. MÜHENDİSİ TEKNİSYEN j DESİNATÖR KARTOGRAFYA PERSONB. TOPLAM 

MEVCUT 
İHTİYAÇ 

1 1 3 18 
13 

5 4 8 9 49 

13 
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ŞEMA 7: FOTOCRAMKTRİ SİSTEMİ DONANIM ŞEMASI 

iTt: '.k;p scanner 3SSİS 

* 

□ ISITAZER 



BÖLÜH-7 

ORMAN KORUMA 
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BÖLÜM-7 

ORMAN KORUMA 

GİRİŞ: 

Ormanlar varlıkları ve sağladıkları yararlar itibariyle toplumların yaşama 
düzenlerini tesis eden doğal kaynaklar içinde önemli bir yere sahiptir. Ormanların 
fonksiyonel değerler yanında bugün orman ürünlerinin 6000 dolayında kullanım 
yeri mevcuttur. Orman açıkta bulunduğu için daima çeşitli tehlikelerle karşı 
karşıyadır. 

Ormanlar ancak kendisini tehdit eden canlı ve cansız faktörlerin tanınması 
ve ortadan kaldırılması ile korunabilir. Bundan dolayı bu faktörlerin iyi bir 
şeKilde bilinmesi, daha sonra da bu faktörleri doğuran nedenlerin ortadan 
kaldırılması gerekir. Bu itibarla ormanı tehdit eden faktörlerle mücadelede 
başarıya ulaşabilmek ancak Devletin yardımı ile mümkündür. 

Ormancılık; bir yandan toplumun orman ürünlerine olan ihtiyaçlarım 
karşılayan diğer taraftanda toprağın korunması, su rejiminin düzenlenmesi, iklim, 
halk sağlığı, yurt savunmisı, turizm, rekreasyon, yaban hayatının korunması, 
istihdam imkanlarının sağlanması v.b. gibi konularda olumlu etkiler yapan sosyai 
ve kültürel nitelikte hizmetler sağlamak suretiyle başka sektörlerce yerine 
getirilmesi mümkün olmayan ve kendi aralarında bir bütün teşkil eden faaliyetler 
topluluğudur. Bu amaçlara ulaşabilmek için ormanları sadece usulüne uygun 
şekilde yetiştirmek yeterli değildir. Ormanların çeşitli tehlikelere karşı korunması, 
gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve tüm tedbirlere rağmen ortaya çıkabilecek 
tehlikelerle mücadeleye hazır bulunmak gereklidir. 

7.1. ORMANLARIN KORUNMASI: 

Türkiye'de ormanlar diğer bütün ülkelerde olduğu gibi çeşitli biyotik ve 
abiyotik etkenlerin tehdidi altındadır. Bunlardan orman yangınları, zararlı böcek 
ve hastalıklar, ile ormandaki çeşitli usulsüz müdahaleleri biyotik zararlılar, 
yıldırım, fırtına, heyelan, güneş yakması v.b. gibi canlı olmayan etkenleri de 
abiyotik zararlılar olarak sınıflandırmak gerekir. 

Ormanları çeşitli tehlikelerden korumada başlıca iki tedbir söz konusudur. 
Bunlarda koruyucu tedbirler ve savaş yöntemleridir. 

Koruyucu tedbirler, ormanda tehlikeli olabilecek tüm faktörlerin önceden 
görülerek meydana getirebilecekleri tahribatın önlenmesine ait tüm çalışmalardır. 
Bu çeşit tedbirlerin amenajman planlarında ve bu konu ile ilgili hazırlanacak her 
türlü planda (örneğin yangın koruma planı) yer alması gerekir. Aksi halde sadece 
ihtiyaç duyulan anda başvurulacak tedbirlerin sonuca ulaşması çoğu zaman 
mümkün olamaz. 

Savaş yöntemleri, ormanda alınan koruyucu tedbirlere rağmen ortaya 
çıkabilecek zararların sebeplerini ortadan kaldırmaya veya bu zararın şiddetini 
azaltmaya yönelen tedbirlerdir. 

7.1.1. ORMAN YANGINLARI: 

Orman yangınlarının çıkmasında ve gelişmesinde en uygun koşullara sahip 
Akdeniz ikliminin etkili olduğu ülkelerde ve Türkiye'de çeşitli sebeplerle her yıl 
değişik sayı ve büyüklükte yangınlar çıkmaktadır. Dünya üzerinde ormanlar var 
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oldukça yangınlar çıkacaktır. 

Ormana zarar veren faktörler arasında daima önemini koruyan yangın 
Türkiye ormanlarının sürekliliğini tehlikeye sokan etkenlerin en önemlilerinden 
biridir. Türkiye'de bölgeler itibariyle yangın tehlikesi bakımından bir sıralama 
yapıldığında yangınlar gittikçe azalmak suretiyle en çok Akdeniz, Ege ve Marmara 
Bölgelerinde çıkmaktadır. 

ülkelerin yangın koruma ve savaş organizasyonunun başarısı yanan 
alanların küçük kalmasıyla ölçülmektedir. Orman yangınlarında esas alan çıkan 
yangın sayısı değil yanan alanın küçük kalmasını sağlamaktır. Bu konudaki başarı 
ise kurulacak iyi bir organizasyonla mümkündür. 

7.1.1.1. GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM: 

Ormanın yangınlarından korunmasına ilişkin yasal önlemler hem Osmanlı 
İmparatorluğu hemde Cumhuriyet döneminde çeşitli tarihlerde çıkarılan yasalarda 
yer almıştır. Cumhuriyet dönemi yasaları ile ormanların tahribinde etkili olan 
faktörler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ormanların tahribinde etkili olan 
faktörler arasında orman yangınları önemli bir yer tutmaktadır. 

Ormanların yangından korunmasında söz konusu olan koruyucu, önleyici ve 
yangınların söndürülmesine ilişkin tedbirler ile ülkemizde, mevcut organizasyon 
geçmiş yıllarda çıkan orman yangınlarının zararlarına ait hususlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

7.1.1.1.1. Yasal Düzenlemeler: 

Orman Koruma ile ilgili görevler, Orman Genel Müdürlüğünün teşkilat ve 
görevleri hakkındaki 31.10.1985 tarih ve 3234 sayılı kanunda belirlenmiştir. Aynı 
kanuna göre Merkez teşkilatında kurulması öngörülen birimlerden biri de Orman 
Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığıdır. Adı geçen kanunun 2. b 
maddesine göre Orman Genel Müdürlüğü "Ormanları geliştirilmek, usulsüz ve 
kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı 
korumak ve gerekli kontrolleri sağlamak” la görevlendirilmiştir. Ayrıca 6831 sayılı 
Orman Kanununun 5. fasıl 6. bölümünde yar olan orman yangınlarının 
söndürülmesi başlığı altındaki 68-76. maddeler orman yangınları çıkmadan önce 
alınması gereken önleyici tedbirlerle, yangın çıktığında nasıl ve ne şekilde 
savaşılacağını, yangın anında ne gibi işlerin yapılacağım, 105-107 ve 110. maddeler 
ise aynı yasaya aykırı davrananların nasıl cezalandırılacaklarım belirlemektedir. 

7.1.1.1.2. Geçmişteki Yangınlar ve Maddi Zararları: 

ülkemizde iklim koşullarının yangına müsait oluşu ve halkın yaklaşık 1/3 
gibi önemli bir kısmının orman içinde yaşaması çok sayıda orman yangınlarının 
çıkmasına sebep teşkil etmektedir. Türkiye'de 1937-1992 yılları arasında çıkan 
orman yangınları ile bu yangınlarda yanan orman alanları Tablo:72'de 
gösterilmiştir. Yine aynı yıllarda orman yangınlarının meydana getirdiği zararlar 
da Tabb:73'de belirtilmiştir. Tablo:73'de gösterilen zararlar; yanan orman 
alanlarının ağaçlandırma ve yangın söndürme giderleri ile yanan orman 
ürünlerinin piyasa bedeli toplamıdır. Orman yangınları ile savaşta çalışan 
elemanlar ile ğeçici hizmetlilerin ücretleri, harcırahları, Orman Genel Müdürlüğüne 
ait araç’arın İşletme giderleri, ormanın değeri vb. dahil edilmemiştir. 

7.1.1.1.3. Orman Yangınlarım önleme ve Yangınlarla Savaş Faaliyetleri: 

Bu faaliyetler yangın çıkmadan önce ve yangın sırasındaki önemli etkinlikler 
olup 13 ana başlık halinde aşağıda belirtilmiştir. 
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1- Eğitim: 

Bilindiği gibi eğitimin genel amacı insanları bilgi, beceri ve davranış 
bakımından değiştirmeye ilişkin faaliyetler bütünlüğünü ortaya koymaktır. 

a. Halkın Eğitimi: 

ülkemizde şimdiye kadar mevcut istatistiklerin incelenmesinde ormanın 
yangından korunmasında ana problem, insanoğlu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Türkiye'de çıkan orman yangınlarının sebebinin % 99'unun insan ve % 1'inin de 
yıldırım olduğu bilinmektedir. Orman yangınlarının çıkışında en önemli sebebi 
teşkil eden insanın eğitilmesi, şüphesiz bu sorunun son derece azaltılmasında 
önemli bir faktör olacaktır. 

Halkın eğitiminde başlıca iki yol benimsenmiş durumdadır. 
Bunlar; 

(1) Halkın çeşitli yollarla uyarılması (genel önlemler). 

Bu konuda halkı aydınlatmak ve onlara orman sevgisini aşılamak amacıyla 
radyo, televizyon, video ve sinema gibi kitle iletişim araçlarından yararlanmak; 
orman yörelerinde ormana yakın olan veya ormanın içinden geçen ana yollarla 
diğer orman içi yolların kenarına ve rekreasyon alanlarına uyarı levhaları koymak; 
konferanslar vermek; broşürler dağıtmak suretiyle bu konudaki propagandayı 
sürdürmek; gazete ve dergilerde yazılar yazmak; yarışmalar düzenlemek suretiyle 
halkın ilgisini artırmak. 

(2) Yöresel orman idarelerinin direkt çabaları. 

Orman sevgisini genç kuşağa aşılamak için ormancılık eğitimine yer vermek, 
orman kolları kurmak, orman haftası düzenlemek, okullarla sık sık temas kurarak 
eğitici konferanslar vermek, halkla sıkı temas kurarak konu üzerinde aydınlatıcı 
bilgiler vermektir. 

b. Hizmet ’lçi Eğitim: 
Yangınla savaşta görev alacak elemanların (teknik eleman, yangın işçileri, 

mükellefler, askerler) eğitilmeleri gerekir. Böylece bu kişiler yangın söndürme 
metodları ile araç ve gereçler ve yangın davranışı hakkında bilgi sahibi olurlar. 
O.G.M. meslek içi eğitimde orman yangınlarına gereken önemi vererek bu elemanları 
arazi bilgisi, harita uygulaması, transport sistemi, haberleşme, yangın davranışı 
gibi konularda eğitmektedir. 

2- Ulaşım (Transport): 

Yangınlarla savaşta yol şebekesi son derece önemlidir. Bu yolların yangın 
emniyet yol ve şeritleri ile irtibata getirilmesi şarttır. 

O.G.M. Türkiye ormanlarım tamamen işletmeye açabilmek için 1980 yılında 
düzenlediği "Orman Yollan Şebeke Planlamasına ait Yönetmelik" esaslarına göre 
201810 km. orman yolunun yapımım öngörmüştür. 1992 yılı sonu itibariyle bunun 
118085 km.si gerçekleşmiştir. 

3- Yangınların Gözetimi: 

Yangınların en önemli iş ona en kısa zamanda ulaşmaktır. Ancak yeri tam 
tesbit edilemeyen yangına ulaşmak söz konusu değildir. Bu sebeple orman alanları 
günün 24 saati boyunca yangın gözetleme noktalarında bulundurulan yangın 
gözetleme görevlilerince gözlenmektedir. Bu noktaların, yangın idare merkezleri 
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ve birimleri ile telli ve telsiz haberleşme araçlarıyla haberleşmeleri rümkün 
olmaktadır. 

Türkiye ormanlarında yapılan yangın gözetleme planlaması sonucuıda 961 
gözetleme noktasına ihtiyaç olduğu tesbit edilmiş olup 1992 yılı sonu itoariyle 
bunun 882 adedi inşa edilmiştir. 

Gözetleme noktalarına ulaşabilmek için gerekli olan 3273 km. yolun 221 km. 
si 1992 yılı sonunda tamamlanmıştır. 

Yangın gözetleme noktalarının hepsinde dürbün mevcuttur. Çıkan 
yangınların yerini tesbit için 1987 yılından itibaren limbus aletleri kullaıılmaya 
başlanıldığı halde halen gözetleme noktalarının çoğunluğunda yerleştirilmiş oğildir. 
Yangın idare merkezlerinde limbusları ve Orman İşletmelerinin alanlarını gisteren 
1/100.000 ölçekli duvar haritaları ve yangına ait tüm bilgilerin buluncuğu ve 
anında kullanılabileceği bir yangın idare odası kurulmasına çalışılmaktad''1. 

4- Haberleşme: 

Bilindiği gibi haberleşme, herhangi bir birimdeki bilginin zaman vf mekan 
içinde "kaynak" olarak adlandırılan bir noktadan "kullanıcı" denilen baka bir 
noktaya aktarılmasıdır. Buna göre haberleşme, kısaca aralarında mesafe iulunan 
kaynak ve kullanıcıların alışverişidir. Bugün haberleşmeyi sağlayan telefon 
şebekesi, telsiz, tek bir verici ve çok sayıda alıcı sistemi v.b. mevcuttur 

Orman yangınlarında haberleşme (1) Yangın dışı, (2) Yangın içi habrleşme 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

Yangın Dışı Haberleşme: 

Bir orman yangınının görülüşünden itibaren yangın gözetleme noktıları ile 
teşkilat birimleri arasındaki haberleşmedir. Bu telli ve telsiz muhabere arajları ile 
gerçekleştirilir. Günümüze kadar OGM'ce 41815 km. telefon hattı tesis edlmiştir. 

Yangın İçi Haberleşme: 

Orman yangınının söndürülmesi sırasında yangınla savaşta personeli kendi 
aralarında ve yangın gözetleme noktaları ile yangın amiri arasında yangınn etkili 
bir şekilde kontrol edilip söndürülmesi için devamlı bir iletişimin bdunması 
şarttır. Bu iletişim genellikle telsiz yolu ile gerçekleştirilmektedir. 

Orman yangınlarının merkeze derhal bildirilmesi için Ormar Bölge 
Müdürlükleri ile Orman Genel Müdürlüğü arasında SSB telsiz sistemi me'cuttur. 
Ayrıca başta özellikle yangına hassas Bölge Müdürlüklerinde olmak üzere28 adet 
Bölge Müdürlüğünde UHF/FM sistemi ile çalışan bir telsiz şebekesi bulunnaktadır. 

1992 yılı sonu itibariyle yangın içi ve yangın dışı haberleşmede 6I84 adet 
çeşitli tip telsiz kullanılmaktadır. 

Yangına hassas Orman Bölge Müdürlüklerinin telsizleri yıllık prıgramlar 
çerçevesinde yemlenmektedir. 

5- Yangın İlk Müdahale ve Hazır Kuvvet Ekipleri: 

Yangın gözetleme noktasından haber verilen bir yangına en kısa amanda 
ulaşmak ve eğitilmiş personel ile etkili bir şekilde savaşmak üzere orman çine ve 
yangına hassas alanlara, aynı zamanda bir çok yolların keşiştiği nıktalara 
yerleştirilmiş 12-15 kişilik yangın ilk müdahale ekipleri ile 40-60 kişil’< hazır 
kuvvet ekipleri bulundurulmaktadır. 
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Orman 'angınları ile savaşta, Orman İşletme Müdürlükleri ve İşletme 
Şefliklerinde çkan bir orman yangınına ilk müdahaleyi yapan birimler "Yangın İlk 
Müdahale Ekiperi" dir. 1992 yılında ormanlık alanlarımızda 690 adet ilk müdahale 
ekibi hazır buundurulmuştur. İlk müdahale ekipleri ile söndürülemeyen orman 
yangınlarına "Hazır Kuvvet Ekipleri" götürülerek yangın söndürülmeye çalışılmak 
tadır. 1992 yıl itibariyle orman bölgelerimizde 149 adet hazır kuvvet ekipleri 
görevlendirilmiştir. 

Orman Gsnel Müdürlüğü 28 Orman Bölge Müdürlüğünce, 241 Orman İşletme 
Müdürlüğü ile junlara bağlı Orman İşletme etliklerinde 1992 yılı kayıtlarına göre 
690 yangın ilk müdahale ekibi personeli ile 149 hazır kuvvet ekibi personeli 
işlen dir ilmekteiir. 

6- Silvikültür-el önlemler: 

Ormanlarınızda yangınların çıkmasını engelleyebilmek ve bir yangından 
doğabilecek zirarları azaltabilmek, çıkan bir yangının hızla gelişmesini 
önleyebilmek içn, ormanda yanıcı madde olarak bulunan ağaçların dikkatli şekilde 
yetiştirilmesi vî ormanların işletilmesinde de bazı kurallara uyulması gerekir. 

Yangın lehlikelerinirt azaltılması yönünde Orman genel Müdürlüğünün 
alabileceği silvkültürel tedbirler üç grupta toplanabilir. 

Bu sebeple; 

1- KarışK mescereler yetiştirmek, 
2- Orman bakımlı bulundurmak, 
3- Temiz bir işletmecilik uygulamak, 

(1) Yenicen yapılan ağaçlandırmalarda yaş karışıklığı ve mümkün olan 
alanlarda tür karışıklığına gidilmektedir. 

(2) 1992 yılı itibariyle yılda 95.000 Hektar ormanda gençlik, 70.000 Hektarda 
sıklık bakımları yapılmıştır. 

(3) Yangn tehlikesi fazla olan orman işletmelerinde kesimlerden sonra 
artıklar yığılmadan yayılmakta, problemli alanlarda bu materyal ormandan 
çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

7- Yangır Emniyet Yol ve Şeritleri: 

Orman yangınlarından fazla zarar gören Türkiye'deki yasal düzenleme 
31.08.1956 tarifmde çıkan 6831 sayılı orman kanunu ile yapılmıştır. Kanunun 75. 
maddesi Orman İdaresinin, yangınları önlemek amacıyla yangın emniyet yollarım 
en çok 5 yılda gerçekleştirilecek bir plan ve program içinde yapması 
zorunluluğunu getirmiştir. Kanunun amir hükmüne rağmen ülkemizde yangın 
emniyet yollarının yapımı faaliyetleri ancak son yıllarda hızlandırılmıştır, ülkemiz 
ormanlarında ysngın emniyet yol ve şeritlerinin 6831 sayılı kanun gereğince ilk 
ciddi uygulama adımı Orman Genel Müdürlüğünün 1983 tarih ve 273 sayılı 
tebliğinin " Yargın Emniyet Yol ve Şeritlerinin Planlanması ve yapımı ile ilgili 
husular” bölümünde ele alınmıştır. Bu tebliğde göze çarpan planlama ve 
uygulamadaki eksiklikleri, 26.03.1986 tarih ve 273-1 Ek, 22.12.1988 tarih ve 273-4 
Ek, 2.2.1989 tar'h ve 273-5 Ek tebliğleri ile düzeltilmiştir. Bu tebliğler gereğince 
yangından zarar gören tüm yörelerde planlama faaliyetleri hızlandırılmış, fakat 
uygulamada henüz arzulanan düzeye ulaşılamamıştır. 

Yangın emniyet yol ve şeritleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonunda 
ulaşılan son durum rşağıda belirtilmiştir. 
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Planlama  Gerceklesme(1992 Sonu İtibariyle) 
Yangın emniyet yolu 25544 km. 11634 km. 
Yangın emniyet şeridi 27899 km. 7918 km. 

8- Meteoroloji İstasyonları: 

Orman yangınları başlangıç ve devam süresince hava hallerinin direkt etkisi 
altındadır. Bu sebeple yangın sırasında devamlı olarak lokal meteorolojik verilerin 
yangın amiri tarafından bilinmesi gerekir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alman 
veriler Orman yangınları ile mücadelede yeterli olmadığından yangına hassas 
yörelerimizden başlamak üzere şimdilik sabit olarak rüzgar ve nisbi nem ölçer 
cihazları bulunan meteoroloji istasyonları kurulması yararlı görülmüştür. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde 
5 Orman Bölge Müdürlüklerinde 12 adet rüzgar ölçer yerleştirilmiştir. Aynı 5 Bölge 
Müdürlüklerinde 12 adet Hidrograf (nisbi nem ölçer) yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

9- Su, Gölet ve Havuzlar: 

İstenen zaman ve yerde uygun miktarda kullanıldığında, çıkan bütün orman 
yangınlarına karşı su ile savaşılabilir. Bilindiği gibi sıcaklık, oksijen ve yanıcı 
madde yanmanın olabilmesi için, gerekli üç öğeyi oluşturmaktadır. Su bir yangında 
her üç öğeyi de etkilemektedir. Türkiye'de bol miktarda bulunan suyu (deniz, göl 
ve nehir) Akdeniz ve Ege Bölgeleri ormanlarında ve kurak yerlerde gerekli olduğu 
zaman ve uygun miktarda sağlamak her zaman mümkün değildir. Bu sebeple orman 
yangınları ile savaşta suyun kolayca temini için yangın tehlikesinin olduğu 
ormanlarımızda gölet ve havuzların yapımı asla ihmal edilmemelidir. Bu durumu 
dikkate alan OGM çeşitli yerlerde 238 adet gölet ve havuz inşasını planlamış ve 
1992 sonu itibariyle 195 inin yapımım sağlamıştır. 

10- Uçak ve Helikopter: 

Personelin yangına en kısa zamanda ulaştırılmasında, personel ihtiyaçlarının 
zamanında karşılanmasında, gözetim ve direkt su atarak söndürme faaliyetlerinde 
uçak ve helikopter, yangın amirinin önemli bir yardımcısıdır. Ancak gerek 
maliyetlerinin gerekse işletilmelerinin çok pahalı oluşu sebebiyle bütün 
yangınlarda kıllanılması söz konusu olamamaktadır. 

Türkiye'de orman yangınlarında ilk defa 1985 yılında Türk Hava Kurumu 
uçaklarından yararlanılmıştır. 

1985-1986 yıllarında İzmir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüklerinde biri 
keşif üçü söndürme olmak üzere 4 uçaklık birer filo kullanılmıştır. 

1987 yılında İzmir’de 4 söndürücü 1 keşif, Çanakkale'de 3 söndürücü 1 keşif 
uçağı kullanılmıştır. 

1988-1992 yıllarında Bölge Müdürlüklerindeki uçak kullanımı aşağıda 
gösterilmiştir. 

Bölge 
Müdürlüğü 

Keşif Uçağı Adet Söndürücü Uçak Adet 

1988 1989 1990 1991 1992 1988 1989 1990 1991 1992 

Çanakkale - 1 1 1 1 - 3 3 3 3 

İzmir 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Toplum 1 2 2 2 2 4 7 7 7 7 
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1986 yılında ilk defa 1 helikopter kiralanmıştır. 1987 yılında 6 helikopter 
satın alınmış ve 14 pilot, 7 makinist sözleşmeli olarak istihdam edilmiştir. 

Halen Orman Genel Müdürlüğü Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi 
Başkanlığına bağlı Havacılık Şubesinde 14 pilot, 8 makinist, 2 adet teknisyen ve 
6 helikopter mevcuttur. 

1992 yılı itibariyle 145 yangında bu helikopterler görev yapmışlardır. Ileriki 
yıllarda da orman yangınlarının gözetlenmesi, yangın söndürmenin havadan 
yönetimi, yangın söndürme personeli, malzeme nakli, yangına su ve kimyasal 
madde atma ve personel kurtarma hizmetlerinde helikopter kullanımına devam 
edilecektir. 

11- Yangın Söndürme El Gereçleri: 

Yangınların söndürülmesinde basit veya gelişmiş çeşitli el aletleri kullanılır. 
Bunlar sırasıyla balta, kürek, testere, tırmık, gürebi, kazma, şaplak, çapa, baltalı 
kazma, tahra, çapalı kazma, tırmıklı çapa ve sırt pompalarıdır. Bu aletler her 
yangında mutlaka yeter sayıda bulundurulmak zorundadır. Çünkü bu aletler 
yapımı kolay, kısmen şekil ve ağırlık bakımından standardize edilmiş, yüksek 
verimli, basit, taşınabilir, dayanıklı, parçası bol ve ekonomiktirler. Ancak bu 
aletlerin daha da geliştirilerek tam bir standardizasyon sonucu daha da verimli 
hale getirilmeleri gerekir. B& konuda TSE kurumunun standartlarına uyulmaktadır. 

12- Motorlu Araçlar: 

Bu araçların hemen hepsi son yıllarda yangınlarla savaşta devreye girmiş 
bulunmaktadır. Zira bunlar yangın söndürmede etkili ve güçlü oldukları gibi 
süratli, az personele ihtiyaç göstermeleri ve yaptıkları işin maliyetinin daha düşük 
olması yanında yangınla savaşı profesyonel bir meslek haline getirmeleri 
üstünlükleri arasında sayılabilir. 

Bu araçlar arasında motorlu testere, motorlu pompa, pulluk, traktör, 
greyder, buldozer, arazöz, kamyon, kamyonet v.b. sayılabilir. Bunlardan bir kısmı 
personel ve malzeme taşımada kullanılırken bir kısmı da el aletleri ile ya uzun 
zamanda yapılabilen yada hiç yapılamayan bir çok işi süratle tamamlamada yangın 
personeline büu motorlu araçların çoğu genel maksatlı olarak kullanılmakta ve 
mevsiminde yangın söndürme hizmetlerinde görev yapmaktadırlar. 

1992 yılı itibariyle Orman Genel Müdürlüğümüzde 470 adet buldozer, 95 adet 
arazöz görev yapmaktadır, ilerki tarihlerde de bunların yüksek performansları 
dikkate alınarak sayılarının çoğaltılması gerekir. 

Ayrıca motorlu araçların yüksek randımanlı çalışmaları dikkate alınarak 
bunlar için gerekli yedek parça, yağ ve yakıtın daima hazır bulundurulması ve 
bu araçların her an hizmete hazır halde bulundurulması icabetmektedir. 

13- Yangın Çıkma İhtimalini Azaltıcı Diğer önlemler: 

Yangınların çıkma ihtimalini azaltmak ve yangın sayısının düşük olmasını 
sağlamak üzere yol kenarlarında ve rekreasyon alanlarında temizlik yapmak 
eskidenberi uygulanan metodlardır. 

(1) Yol Kenarlarının Temizlenmesi: Orman yangınlarının tehdidi altında 
bulunan alanlarda özellikle trafiğin yoğun olduğu orman içi yolların kenarlarında 
10-20 metrelik kısımların temizlenmesine, kolay tutuşucu maddelerden olan kuru 
ot vb. maddelerin kaldırılmasına son yıllarda daha fazla önem verilmektedir. 

(2) Rekreasyon alanları halkımızın özellikle hafta sonlarında dinlenmek ve 
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eğlenmek için geldikleri yerlerdir. Bu yerlerde hızlı yanıcı maddeleri ortadan 
kaldırmak, halkı belirli ocaklarda ateş yakma ve yaktığı ateşi söndürmeye 
alıştırmak, çöp v.b. yanıcı maddelerini çöp toplama kaplarına bırakmalarını 
sağlamak gerekmektedir. Bütün bu tedbirlere rağmen halk bu alanı terk ettikten 
sonra alan kontrol edilerek sönmemiş ateşler ve etrafa atılan yanıcı maddeler 
usulünce ortadan kaldırılmaktadır. 

7.1.1.2. VI'NCI PLAN DÖNEMİNDEKİ DURUM 

1992 yılı sonuna kadar çıkan orman yangın adedi ve yanan orman alanı 
hernekadar daha önceki bölümde (7.1.1.1.) belirtilmişse de, 1983-1992 yılları 
arasında çıkan yangın adedi, yanan orman alanı ile yangına düşen yanan orman 
alanı miktarım ayrı bir tabloda göstermek gerekli görülmüştür. Bu nedenle 
Tablo:76 düzenlenmiştir. 

Tablo:76 mn incelenmesinden görüleceği üzere, 1983-1992 yılları arasında 
Türkiye'de çıkan orman yangınlarına karşı, yangın koruma ve savaş 
organizasyonunun çabaları sonucu, 10 yılın ortalaması olarak, bir yangında yanan 
alanın yaklaşık 8 hektara düşmüş olduğu görülmektedir. 

Dünyadaki orman yangınları durumuna, Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu 
Raporunun 19'uncu (DÜNYADAKİ DURUM) bölümünde özel olarak değinilmediğiiçin, 
burada, bilgi vermek bakımından kısa bir açıklamada bulunulmak gereği 
duyulmuştur. 

7.1.1.3. Dİ GER ÜLKELERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMA: 

Orman Yangınları bir ülkenin meteorolojik ve coğrafik durumu ile yangınlara 
karşı almış olduğu tedbirlerin bileşkesidir. 

Ülkemizin önemli bir bölümü Akdeniz iklim kuşağında bulunduğuna göre 
hemen hemen aynı şartları paylaşan diğer Akdeniz ülkeleri arasındaki yerini 
belirtmek amacıyla Tablo:74 düzenlenmiştir. Bu tabloya göre Türkiye Akdeniz 
ülkeleri arasında yangın koruma ve savaş organizasyonu bakımından oldukça iyi 
bir durumdadır. 

Ancak Akdeniz dışındaki ülkelerle karşılaştırma yapabilmek amacıyla Tablo:75 
düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye'nin durumu hiç iyi görülmemektedir. Ne varki 
bu ülkelerin çoğunda iklim ilişkileri Türkiye ve Akdeniz ülkelerinden çok daha 
soğuk ve rutubetlidir. Bu meyanda söz konusu ülkelerden örneğin ABD ve 
benzerlerinde bizden daha fazla yangın çıktığı halde yangınla savaş konusunda 
çok çeşitli tedbirler alınmak suretiyle yangın başına düşen alan pek az 
miktarlarda tutulabilmektedir. 

7.1.1.4. SORUNLAR 

ülkemizde orman yangınlarının çıkmasına ve çıkan orman yangınlarının 
büyümesine sebep olan en önemli sorunlar aşağıda belirtilmiştir. 

1) Her yıl il ve ilçe bazında Vali ve Kaymakamların başkanlığında toplanan 
"Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonları" tarafından, yangın sebeplerinin 
başında gelen anız yakmanın önlenmesine ilişkin caydırıcı kararlar alınamamakta 
ve bu uygulamaya aktarılamamaktadır. Anız yakanlara karşı caydırıcı özellik 
taşıyan kanuni yaptırımlar getirilememiştir. 

2) Büyük emek ve para sarfedilmesiyle meydana getirilen ağaçlandırma 
sahalarındaki yangın emniyet yolu ve şeritlerinin, yangın sezonundan önce 
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bakımlarının yapılması ve otlardan arın dır ılması tam olarak 
gerçekleştirilememektedir. 

3) Yapılmakta olan ağaçlandırmalarda tür ve karışıklık bakımından yangın 
emniyetinin sağlanması dikkate alınmamaktadır. 

4) Önceden ağaçlandırılmış olan sahalarda yapılması gerek ve şart olan 
kültür bakımı faaliyeti yeterince yerine getirilememektedir. Sıklık çağındaki 
plantasyonlarda silvikültürel müdahaleler tam olarak uygulanmamaktadır. 

5) Sıklık ve sırıklık çağındaki meşcerelerde silvikültürel bakımlara yeterince 
önem verilmemektedir. 

6) Yangına hassas bölgelerdeki yangın emniyet yolları ve şeritlerinin 
tekniğine uygun tesis edilmesi ve her zaman bakımlı tutulması sağlanamamaktadır. 

7) Koru ve baltalık ormanlar ile ağaçlandırma sahalarında yapılacak orman 
bakım faaliyetlerine ilk önce orman içerisindeki ziraat alanları sınırlarından 
başlanması ve dolayısıyla anız yakmaları neticesinde ateşin orman alanına 
sıçramasının önlenebileceği veya geciktirilebileceği dikkate alınmamaktadır. 

8) Orman bakımı ile birlikte, yangının büyümesinde büyük rol oynayan 
şüceyrat temizliği tam olarak yeterince gerçekleştirilmemektedir. 

9) Özellikle yangına hassa bölgelerde kadastro çalışmalarına hız verilmesi, 
bu bölgelerdeki mülkiyet sorunun bir an önce ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
Vatandaş-Devlet arasındaki sürtüşmenin ortadan kaldırılabilmesine ilişkin olarak 
öncelikle yangına hassas bölgelerdeki kadastro çalışmaları tamamlanamamıştır. 

7.1.1.5. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

(1) Ormanların yangından korunması, kısa zaman aralıklarıyla veya yalnız 
yangın sezonu içerisinde uygulanacak geçici bir proğramla asla mümkün olamaz. 
Bu önemli konuya yaklaşımın tek yolu, çok yönlü proğramın uygulanmasına 
bağlıdır. 

Bilindiği üzere bugün Türkiye'de ormanların büyük bir kısmı Devlete aittir. 
Ormanları Devlet adına yönetmek ve dolayısıyla korumak, Orman Bakanlığına bağlı 
Orman genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu nedenle Türkiye ormanlarının yangından 
korunması için OGM'ce bir Milli Yangın Koruma Programı hazırlamalı ve titizlikle 
uygulanmalıdır. 

Türkiye ormanlarının yangından korunması için yapılacak proğramın ana 
hatları aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

Orman yangınlarından doğan olduğu zararı asgari düzeye indirebilmek için, 
halkın orman sevgisini artırmak zorunluluğu vardır. VI'ncı Beş Yıllık Plan 
döneminde yangın bakımından hassas olan Akdeniz ve Ege bölgesinde bulunan 
Orman Bölge Müdürlüklerinde mahalli yayın yapan radyo istasyonları kurmalı, ilk 
ve orta dereceli okullarda sürekli gösterilmek üzere ormanın yararlarının 
anlatılması konusunda renkli kısa metrajlı filimler yapılmalıdır. 

Halen yürürlükte bulunan yasalar ormanı yangından korumak amacıyla 
vatandaşın doğal haklarından olan seyahat, konaklama, dilediği şekilde ateş yakma 
gibi bazı hususları orman yararına kısıtlamıştır. 

Rekreasyon alanlarının iyi bir şekilde planlanması ve kullanıma açılması 
sağlanmalıdır. Böylece ihmal ve dikkatsizlik sonucu yangın çıkarması muhtemel olan 
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vatandaşların belirli yerlerde toplanması sağlanmış olacak buda kontrolün kolay 
olmasını temin edecektir. 

Ormanda yaya gezinen veya araçla dolaşan kişilerin ateş yakmamaları, sigara 
içmemeleri gibi hususların sağlanması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. 

(2) Orman yangınlarında hava hallerinin önemli bir rol oynadığı malumdur. 
Mahalli hava hallerinin değişikliğibilindiği anda alınacak tedbirlerle devam etmekte 
olan yangının daha çabuk söndürülme imkanı bulunabilir. Bu nedenle 1987 yılında 
kurulmasına başlanılan yangın meteoroloji istasyonlarının 6. Beş Yıllık Plan 
Döneminde yangın bakımından hassas olan mıntıkaların tamamında kurulması 
sağlanmalıdır. 

(3) orman yangınlarında ısının düşürülerek söndürülmesi ve yangın 
söndürmeye çalışan elemanların su ihtiyaçlarının karşılanması için, orman 
içerisinde belirli yerlerde havuzlar veya su göletleri yapılması; suların taşınması 
ve kullanılması için de orman itfaiyesinin kurulması zorunludur. Bu hususta 
kimyasal maddelerden yararlanılması da ele alınmalıdır. 

(4) Orman yangınlarının yeri ve zamanı belli olmadığından ilgili elemanların 
gördükleri yangınları derhal bıldırebılmeleri için telli ve telsiz muhabere sistemi 
yedinci plan dönemi içerisinde mutlaka daha da geliştirilmelidir. 

(5) Yangınlarla havadan savaş için Vl'ncı Beş Yıllık Plan Döneminde 
başlanmış olan uygulama üzerinde titizlikle durulmalıdır. Bu uygulama ile sağlanan 
araçlar (Helikopter, Uçaklar) öncelikle Muğla, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi yangın 
tehlikesinin fazla olduğu yörelerden başlamak üzere kullanılmalı ve bölgesel olarak 
kullanım imkanları ve faydaları tesbit edilmelidir. 

(6) Orman yangınlarında havadan mücadele sistemine işlerlik kazandırılması 
ile mal ve can güvenliğinin sağlanması bakımından, yönetim, heberleşme, yangın 
ilk müdahale ve hazır kuvvet ekipleri, meteoroloji ile ilgili diğer alt sistemleri 
içeren amaca uygun bir teşkilatlanmaya gidilmelidir. 

(7) Yarığın amiri ile yangında çalışacak tüm elemanların özellikle yangın 
sezonu dışında yoğun bir proğram içinde yetiştirilmesi için kurs ve uygulama 
programları yapılmalıdır. 

(8) Yangın emniyet yol ve şeritlerinin ınşaasına büyük önem verilmeli ve 
tehlikenin fazla olduğu yörelerdeki değerli ormanlarda ağaçlama alanlarında Milli 
Parklar ve rekreasyon mıntıkalarında alt süceyrat temizliğine paralel olmak üzere 
gölgeli veya çıplak yangın emniyet şeritlerinin tesisine önem verilmelidir. 

7.1.1.6. VM'Nc’l BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ HEDEFLERİ VE 
POLİTİKALARI 

7.1.1.6.1. Hedefler 

Vli'nc, Beş Yıllık kalkınma Planı döneminde orman yangınları ile mücadele 
için gerekli görülen yatırım hedefleri Tablo:77'de gösterilmiştir. 

7.1.1.6.2. Politikalar 

Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için politikalar aşağıda belirtilmiştir. 

(1) Orman yangınları ile savaş çok yönlü pahalı ve son derece bilgi isteyen 
büyük çaplı bir iştir. Türkiye'de ormanların Devlete ait bulunması ve yangın 
koruma hizmetlerinin Orman Genel Müdürlüğünce yürütülmesi mecburiyeti 
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bulunmaktadır. Anayasa ve mevcut Kanunlar çerçevesinde ormanlarımızın 
yangından korunması sorununa yaklaşım sağlamak ve özellikle insanların neden 
olduğu yangınları önlemek için gerekli tüm tedbirleri bir Milli organizasyon içinde 
ele almak gerekir. Bunu sağlamak için de Resmi, özel ve tüzel kuruluşlara dayalı 
orman yangınlarıyla, mücadele organizasyonu meydana getirilmelidir. 

(2) Orman yangınları ile ilgili herkesin eğitilmesi gerekir. Bu meyanda bir 
orman radyosunun kurulması, yada radyo ve televizyonlarda belirli programların 
devamlı olarak orman ve orman yangınları ile ilgili yayınlarda bulunarak bu milli 
davayı herkese anlatıp yardım ve yakınlığını sağlaması temin edilmelidir. 

(3) Ormanlarımızın yangından korunmasında ve yangınların önlenmesinde çok 
önemli yer tutan Anayasa, yasa ve yönetmelik hükümlerine tam olarak uyulmalı ve 
halkımızın bu konularda daima dikkatli bulunmasına özen gösterilmelidir. 

Rekreasyon alanlarına gelen vatandaşların orman yangım çıkarmamaları için 
her türlü tedbire uyacakları şüphesizdir. Bu konuda kendilerinin medyanın her 
türlü imkanından yararlanılarak uyarılması yanı sıra, ormanda yapılacak düzenleme 
ve uyanlarla da dikkatinin uyanık tutulmasına ilişkin önlemler alınmalıdır. 

(4) Yangın sırasında değişiklik gösteren hava hallerinin yakından izlenmesi 
alınacak tedbirlere yön verir. Bu tedbirler sonucu da maddi ve manevi kayıplar 
en aza indirilebilir. Bu sebeple yangınla savaşta hava şartlarının öğrenilmesinde 
yangın meteoroloji istasyonlarından ve mobil yangın meteoroloji istasyonlarından 
azami derecede faydalamlmaya çalışılmalıdır. Türkiye'de yangınların çıktığı 
yörelerde sabit meteoroloji istasyonlarının yeterli sayıda kurulması yanında 
özellikle büyük yangınlarla savaşta faydalanılmak üzere Mobil Meteoroloji 
İstasyonları da satın alınmalıdır. 

(5) Yangınla savaşta ve personelin ihtiyacının karşılanabilmesinde su son 
derece önemlidir. Bu nedenle su ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere 
mevcut su kaynaklarının yanında yeni havuz ve su göletleri inşa edilmelidir. Bu 
sulardan yeterli düzeyde istifade edilebilmesi için yangın arazözlerinin sayıları 
arttırılmalı, orman itfaiyesi kurulmalı, kimyasal maddelerden yararlanılmalıdır. 

(6) Orman yangınları ile savaşın ilk basamağım yangının görülerek haber 
verilmesi teşkil eder. Bu nedenle orman yangınlarına en hassas orman bölge 
müdürlüklerinden başlanarak modern gözetleme ve haberleşme imkanlarının 
gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır. 

(7) Yangınlara karşı havadan savaş çok pahalı bir metod olduğundan, mutlak 
gerekli ve faydalı olacağına inanıldığı takdirde, zaruri olduğu yerlerde göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Havadan savaş yapılan yerlerde can kaybına sebep olmamak için hava-yer 
kombinasyonunu sağlayacak eğitim ve düzenlemeler yerine getirilmelidir. 

(8) Yangın amiri, yangın personeli, mükellefler ve askerler yangın sezonu 
dışında hazırlanacak kurs ve uygulamalardan geçirilerek eğitilmelidir. 

(9) Milli Parklar ve Rekreasyon alanlarında trafiğin yoğun olduğu orman içi 
yollarda şüceyrat temizliği yapılarak yangın tehlikesi azaltılmaya çalışılmalıdır. 
Ayrıca uzun yıllardır orman kanunlarında yer alan ancak günümüze kadar tamamı 
uygulanamamış olan yangın emniyet yol ve şeritleri, tekniğine uygun olarak 
süratle gerçekleştirilmelidir. 

(10) Orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi, sosyo-ekonomik gelişmeler ile 
yangınlar arasındaki ilişkiler ortaya konulmalıdır. 

181 



(11) Üniversite ve araştırma kurumlan orman yangınları üzerinde sürekli 
araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmalıdır. 

(12) Tüm ormanlarda ve özellikle yangına hassas bölgelerde, ormanlara giriş 
ve çıkışlar kontrol altına alınmalıdır. 

(13) Orman yangınları konusunda her türlü veriler, belli bir merkezde 
bilgisayara aktarılmalı ve sık sık değerlendirmelere gidilerek bültenler 
yayınlanmalıdır. 

(14) Ormanların korunması ve yönetimi koşunda 1990 yılında Strasbourg'da, 
1993 yılında da Helsinki'de düzenlenen Orman Bakanları Konferanslarında alınan 
kararlar doğrultusunda; mevcut yangın veri sistemimiz gözden geçirilerek, Orman 
Yangınları Avrupa Veri Bankası için geliştirilen, sisteme uyarlı hale getirilmelidir. 

7.1.2. BÖCEK VE HASTALIKLAR 

Türkiye Ormanlarının sağlığım ve devamlılığını zararlı böcekler başta olmak 
üzere, mantarlar ve diğer etmenler tehdit etmektedirler. Bu zararlılar çoğunlukla 
sinsi olarak zarar yaparlar, zaman zaman kitle halinde çoğalarak büyük kayıplara 
neden olurlar, özellikle zararlı böceklerin yaptıkları zararlar yıllık ürünün % 10- 
20'si düzeyindedir. BU nedenle zararlı böcek ve hastalıklarla kimyasal, mekanik, 
kültürel ve biyolojik v.b. yollarla savaşmak ve bunun için gerekli organizasyonu 
tamamlamak zorunlu hale gelmiştir. 

Dünya literatüründe yalnız böceklerin yaptıkları zarar tutarının, orman 
yangınları tarafından yapılan zararın 5 katı olduğu bildirilmektedir. Böcek 
zararları bir anda ortaya çıkmadığı için, orman yangınları kadar çarpıcı olmamakta 
ve önemsenmemektedir. Ancak böcek salgım kitle halini aldıktan sonra bununla 
savaşmak ilgili kuruluşun para ve personel gücünü aşmaktadır. 

7.1.2.1. MEVCUT DURUM-SORUNLAR VE ÜLKE İMKANLARI 

Türkiye'de orman zararlıları ve hastalıklarıyla mücadele için bugüne kadar 
çıkarılan yasalar, bu konudaki organizasyon, önemli zararlı ve hastalıklar ile 
teknik ve biyolojik mücadele hakkındaki bilgiler aşağıda verilmiştir. 

7.1.2.1.1. Yasa ve Organizasyon 

Doğu Karadeniz Bölgesi ladin ormanlarında 1928 yılında salgın yapan ve 
1.000.000 m3'e eş değer ladin ağacının kurumasına neden olan los sexdentatus 
(Boern) adlı kabuk böceği ile yürütülen savaş çalışmalarının kesin sonuç 
vermemesi üzerine 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu'ndaki 
orman zararlarıyla savaş görevlerinin Orman İdaresince yürütüleceği hakkındaki 
hükümden yararlanılarak ilk olarak 1962 yılında Trabzon Haşere Mücadele Grup 
[Müdürlüğü kurulmuştur. Bu örgütün etkin .çalışmaları görülünce 1963 yılında 
İstanbul, 1964 yılında Antalya, 1970 yılında İzmir ve Mersin ile 1972 yılında da 
Ankara Grup Müdürlükleri kurulmuştur. Adları daha sonra Orman Zararlılarıyla 
Mücadele Grup Müdürlüğü olarak değiştirilen bu kuruluşların teknik elemanlarım 
imkanlar ölçüsünde eğitmeleri sonucu yurt ormanlarındaki böcek ve hastalık 
zararları daha bilinçli olarak ortaya çıkarılmıştır. 

En son 1987 yılında yapılan envanter sonunda Artvin yöresi ladin 
ormanlarında 118.000 Ha. alanda azdan-çoğa muhtelif derecede zarar verdiği tesbit 
edilen Dendroctonus micans Kug. adlı soymuk böceğiyle savaş için 1978 yılında 
kurulan Artvin Orman Zararlılarıyla Mücadele Grup Müdürlüğü ile 1985 yılına 
kadar Türkiye'de kurulmuş olan Orman Zararlılarıyla Mücadele Grup Müdürlüğü 
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sayısı 11'e çıkmıştır. Bu kuruluşlar, OGM'nin Orman Koruma ve Yangınla Mücadele 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1970 yılında kurulan Orman Zararlılarıyla Mücadele 
Fen Heyeti Müdürlüğü ile ilgili olarak çok geniş alanlarda, sayısal bakımdan 
yetersiz teknik personelle çalışmakta idi. 

1984 senesinde yapılan reorganizasyonla söz konusu Grup Müdürlükleri 
kaldırılmış ve görevleri Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne 
devredilmiştir. 

1990 yılı kasım ayında çıkan Bakanlar Kurulu Kararı ile tüm Orman Bölge 
Müdürlüklerine bağlı Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlükleri 
kurulmuştur. 

Halen bu hizmet Merkezde orman genel Müdürlüğü, orman Koruma ve 
Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığına bağlı Orman Zararlıları ile Mücadele Şube 
Müdürlüğünce, taşrada ise Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı Orman Zararlıları ile 
Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülmektedir. 

7.1.2.1.2. önemli Zararlılar 

Türkiye ormanlarında önemli zararlara neden olan böcek türlerinden 
Dendroctonus micans Kug. Doğu Karadeniz ladin ormanlarında 150.000 Ha. alanda 
zarar yapmaktadır. 1.500.000 Ha. alanda yaygın olan Thaumetopoea pityocampa 
(schiff) (Çam keseböceği) kızılçam, karaçam ve diğer çam türlerinde % 60'a kadar 
varan artım kaybına yol açmaktadır. Ayrıca Acleris undulana Wals. Toros sediri 
ormanlarında, Ipssexdentatus (Boern) ladin ve karaçam ormanlarında, Diorion pini 
(L) ve Neodiprion setifer (Geoffr) kızılçam ve sarıçam; Rhyacionis buoliana (Schiff) 
çam türlerinde, özellikle ağaçlama alanlarında ve yabancı tür çam 
plantasyonlarında, Orthotomicus erosus Woll ve Myelophilus türleri ise yine çam 
türlerinde önemli zararlara neden olmaktadır. Başta meşe olmak üzere yapraklı 
ağaç türlerinde yaygın olan Lymantria dispar (L) Euproctis chrvsorrhoea (L) 
geniş alanlarda salgın yaparak önemli artım kaybına neden olmaktadır. 

D.micans'm arkasından !ps typographus L.kabuk böceği, ilk defa Türkiye 
böcek faunasına intikal etmiş bulunmaktadır. Tarım alanlarından sonra hemen her 
bölgede Hypathria cunea'da orman sahalarında büyük bir problem olmaktadır. 

1987-1991 yılları arasında Bolu, Kastamonu ve Zonguldak yörelerindeki 
Göknar ormanlarında Pityokteines (Ips) curvidens ile Crvphalus piceae kabuk 
böcekleri yaklaşık 100.000 Ha. alanda 400.000 m3 göknar ağacının kurumasına 
neden olmuştur. 

1988-1992 yılları arasında Türkiye ormanlarındaki mücadele programına 
alınan böcek salgın alanları ile mücadelenin uygulama alanları ve giderleri 
Tablo:78'de gösterilmiştir. 

7.1.2.1.3. önemli Hastalıklar 

Mantar, virüs ve benzeri kökenlihastalıklar yurt ormanlarında gençleştirme 
ve ağaçlama alanlarında önemli kayıplara neden olmaktadır. Bunlar arasında 
M elam p sora pinitorgua Rostr, çam, özellikle sarıçam gençliklerinde çok geniş 
alanlarda kültür tahripçisi olarak zarar yapmaktadır. Reridermium pini. 
Lophodermium pinastri ve Coleosporium türleri çamlarda ölümlere neden 
olmaktadır. Bunlar dışında fidan ve ağaçların değişik dokularında Agaricus 
melleus. Trametes türleri, 

Phvtophtora omnivora ve benzeri bir çok mantar türleri ciddi zararlara 
neden olmaktadır. Phvtophtora cambiyora (mürekkep hastalığı) ve Enhia parasitica 
(Kestane kanseri) Türkiye'deki kestanelerin, Ceratocvstis ulmi (Karaağaç ölümü) 
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ise karaağaçların süratiyle yok olmasının başlıca nedenleridir. 

7.1.2.1.4. Teknik ve Biyolojik Mücadele 

a) Teknik Mücadele 

Ülkemizde zararlı orman böcekleri ve hastalıklarıyla mücadele, mekaniksel, 
kimyasal ve biyoteknik yöntemlerle yürütülmektedir. Kimyasal mücadelede 
kullanılan insektisit ve fungisitlerin etkin maddelerinin büyük bir bölümü döviz 
karşılığı dış alım ile sağlanmaktadır. Bu ilaçlar büyük ölçüde çevre kirlenmesine 
neden olduğu gibi çeşitli yollarla insanlar dahil canlı çevreyi ve bu arada yararlı 
böcekleri (asalak ve yırtıcılar) de etkilemekte ve öldürmektedir. 

Biyoteknik Mücadele, Feromon ve feromon tuzakları ile yapılan ekonomik, 
kullanım kolaylığı olan ve çevreye zararlı olamayan bir mücadele yöntemidir. 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarında 1989-1992 yılları arasında Ips 
erosus kabuk böceğine karşı feromonla mücadele çalışmaları yapılmış ve başarılı 
sonuçlar alınmıştır. 

b) Biyolojik Mücadele 

Kimyasal savaşın zararlarını bir dereceye kadar önlemek ve zararlı böcek 
populasyonunu ekonomik hoşgörürlük sınırı içinde tutmak amacıyla biyolojik 
mücadelede bir ön çalışma niteliğinde olmak üzere ülkemizde böcekçil kuşlardan 
ve böcek yiyen kırmızı orman karıncası (Formica rufal'ndan yararlanılmaktadır. 
Böcekçil kuş populasyonunu çoğaltmak ve böcek tehlikesi olan yerlerde 
yoğunlaştırmak amacıyla ormanlarda yapay kuş yuvaları asılmakta, zararlı böcek 
sorunu çıkabilecek ormanlara orman karıncası transplantasyonu (nakli) 
yapılmaktadır. 

Artvin ve Giresun mıntıkası Ladin ormanlarında tahribat yapan 
Oendroctonus micans zararlısına karşı biyolojik mücadelede kullanılan bu 
zararlının yırtıcısı Rhyzophagus grandis üretilmesi amacı ile, Artvin'de 1984 
yılından itibaren 7 Adet Klimalı 4 Adet geçici, Giresun'da ise 1991 yılından itibaren 
1 Adet Klimalı 11 Adet geçici Laboratuvar kurulmuş olup bu Laboratuvarlarda 
halen üretim devam etmektedir. 

Giresun'da, 1989 yılından itibaren Artvin'deki Laboratuvarlarda üretilen R. 
grandislerden nakletmek sureti ile D.micans ile Biyolojik mücadele çalışmalarına 
başlanılmıştır. 

D.micans zararlısına karşı bu zararlının yırtıcı R. grandis kullanılarak daha 
önceki yıllardan itibaren Biyolojik mücadele çalışmalarına başlanılmış olan Artvin 
(Merkez), Şavşat ve Ardanuç mıntıkası Ladin ormanlarında başarı sağlanmış ve 
biyolojik denge kurulmuştur. 1988-1992 yıllarında gerçekleştirilen Biyolojik 
Mücadele yatırımları Tablo:79'da verilmiştir. 

7.1.2.2. DİĞER MEMLEKETLERDEKİ VE DURUM VE KARŞILAŞTIRMA 

Yabancı memleketlerde orman böcek ve hastalıklarıyla mücadele, her 
memleketin yapısına uygun kuruluşlarca yürütülmektedir. Devlet ormanlarında 
Devlete ait kuruluşlarca, özel ormanlarda ise özel orman sahibi tarafından 
yürütülen mücadele çalışmalarında araştırma kuruluşlarının önerdiği yöntemler 
kullanılmaktadır. 

Zaman zaman görülen salgınlar nedeni ile Devlet, özel araştırma ve Biyolojik 
mücadele Enstitüleri veya merkezleri kurarak konuya çözüm aramaktadır. Bunlara 
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örnek olarak Ingiltere'de "Sirex Biolical ünit" SSCB'nde "Dendrocnus micans 
Araştırma ve Biyolojik Mücadele Enstitüsü” ve Fransa'da "Biyolojik Mücadele 
Merkezi ve İstasyonları" gösterilebilir. 

Biyolojik mücadele konusunda uluslararası kuruluşlar da bulunmaktadır. 
Bunların en tanınmışlarından biri "International Union of Biological Science 
International Organization for Biological Control of Naxiuos Animals" dır. OGM 
Biyolojik mücadele çalışmaları ise "Istitutodi Entomogia dell-Universita Degli Studi 
di Pavia/ITALLIA" aracılığı ile bu kuruluşla ilişkili olarak yürütülmektedir. 

7.1.2.3. SORUNLAR 

1- Dördüncü plan döneminde uygulamaya başlanan "Akdeniz Orman Kullanım 
Projesi" ile ormanların işletilme ve yenilenme yöntemlerinde büyük değişiklikler 
meydana gelmiş ve buralarda doğal orman formundan yapay orman formuna bir 
geçiş başlatılmıştır. Beşinci plan döneminde uygulamaya başlanan "Türkiye Kuzey 
Ormancılık Projesi" ile de aynı durum daha geniş alana yayılmıştır. Bunun sonucu 
olarak kesime alınan geniş alanlarda saf ve aynı yaşlı yapay orman kuruluşuna 
(Monokültür) yönelim olmuştur. Bu tip ormanlarda böcek hastalık ve yangın 
etmenleri kısa sürede salgınlara neden olmakta ve ayrıca açılan alanların derhal 
ağaçlandırılamaması da büyük sorunlar yaratmaktadır. 

2- Yukarıdaki projelere dayalı olarak kurulan kağıt fabrikalarının, çeşitli 
sebeplerle, kendilerine tahsis edilen orman emvalini orman depolarından zamanında 
almaması, bunlara odun zararlıları ile hastalıklarının gelmesine yol açmaktadır. 
Özellikle, SEKA'ya bağlı olan ve kabuklu odun kullanacak olan Taşucu Entegre 
Tesisi’nin daha büyük böcek sorunları yaratacağım unutmamak gerekir. 

3- Büyük alanlarda yapılan ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmaları ile 
ormandaki biyolojik denge bozulmaktadır. Bu çalışmaların Yedinci plan döneminde 
yurt ormanlarında yaygınlaştırılması biyolojik dengenin bozulduğu alanların 
miktarım arttıracaktır. Biyolojik savaş etkenlerinin yeni kurulan kültür 
ormanlarında devamının sağlanması hem çok zordur, hem de bu konuda yapılacak 
araştırma ve uygulamalar büyük masraf ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

4- Ormancılığı ileri ülkelerde biyolojik ve tam (tüm) savaşa doğru hızlı bir 
geçiş görülmektedir, ülkemiz ormancılığında bu tip savaş yöntemlerinin 
uygulanmasına geçilememiştir. Bunun gerçekleştirilmesi ancak gerekli tahsisat 
yanında bu konularda yatişmiş elemanların varlığına bağlıdır. 

7.1.2.4. VU'NÇI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ HEDEFLERİ VE 
POLİTİKALARI 

7.1.2.4.1. Hedefler 

7.1.2.4.1.1. Yatırım Hedefleri 

Orman Bakanlığınca orman böcek ve hastalıklarıyla mücadele için Vll'nci Beş 
yıllık plan dönemi için yatırım hedefleri Tablo: 80' de gösterilmiştir. 

özellikle zararlı böceklerle biyolojik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve 
uygulama alanına konulması için, Orman Bakanlığında mutlaka bir "Biyolojik 
Mücadele Enstitüsü" kurulmalıdır. Bu Enstitüye ait yatırım hedefleri Tablo:81 de 
gösterilmiştir. 
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7.1.2.4.1.2. Personel ve İstihdam Hedefleri 

Orman Bölge Müdürlüklerinde böcek ve hastalıklarla mücadele işlerinde 
çalışan teknik eleman sayısı arzulanan düzeye henüz ulaşmamıştır. Bu durum, 
personelin geniş alanlarda ve zor çalışma koşulları altında çalışmasını ve 
dolayısıyla istenen sonuçların alınmasını güçleştirmektedir. Orman sağlığı ve 
mücadele sorunları giderek yoğunluk ve önem kazanırken, örgütlenmenin de buna 
paralel olarak geliştirilmemesinden dolayı verilen hizmet yetersiz kalmaktadır. 

Bölge Müdürlüklerinde teknik eleman sayısı son derece yetersizdir. Bu 
personelin geniş alanlarda ve zor çalışma koşulları altında görev yapmaları istenen 
sonuçlara varılmasını güçleştirmektedir. 

Savaş, teknik ve bilimsel yanı ağır basan bir hizmet dalıdır. Yakın zamanda 
büyük ilerlemeler kaydedilmiş, uzmanlaşmayı gerektirir bir nitelik kazanmıştır. 
Zararlıların çeşidine ve uygulanan mücadele yöntemlerine göre uzmanlık dalları 
oluşmuştur. 

Ormanın ekolo.iik bir sistem oluşturması, devamlılık ve hayat beraberliğine 
sahip bulunması bakımından orman zararlılarıyla mücadele tarımsal mücadeleye 
oranla daha kompleks olup, dikkat, bilgi ve feragat isteyen bir çalışmadır. 

Bütün bu özellikler dikkate alındığında Bölge Müdürlüklerinin personel 
kuruluşunda: Mücadele Şube Müdürlükleri emrinde; 

2 Entomaloji uzmanı veya teknik eleman 
1 Fitopatoloji uzmanı veya teknik eleman 
1 Biyolojik Mücadele uzmanı veya teknik eleman 
2 Teknik Mücadele uzmanı ve Biyolog 
1 Teknisyen veya 
1 Laborant ve yeterince idari personel bulunmasının zorunlu olacağı 

anlaşılmaktadır. 

Belirlenen esaslara göre Yedinci plan döneminde orman zararlıları ve 
hastalıklarıyla mücadele kuruluşlarına ait hedeflenen personel ve istihdam şekli 
Tablo:82 ve 83 de gösterilmiştir. 

7.I.2.4.2. POLİTİKALAR 

Zararlı böcek ve hastalıklar için Vll’nci Beş Yıllık Plan dönemi için 
politikalar aşağıda belirtilmiştir. 

1- Böcek afetlerinin artmasını kolaylaştıran Monokültür'den kaçınılmalıdır. 

2- Ağaç türlerinin yetişme muhiti istekleri dışına çıkarılmaması için tedbirler 
alınmalıdır. 

3- Kesilen iğne yapraklı ağaçların, rüzgar devriği ve kar kırıklarının, yol 
yapımında yol inşaat makinalarının devirdiği ağaçların kabuklarının aynı gün 
soyulması sağlanmalıdır. 

4- Yakacak odunların, özellikle yazlan kurak yörelerde süratle orman dışına 
çıkarılmasına önem verilmelidir. 

5- Biyolojik Mücadele Enstitüsü kurulması için gerekli girişimlerde 
bulunulmalıdır. 

6- Biyolojik dengenin bozulması halinde kimyasal mücadele uygulanmalıdır. 
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7- Çeşitli amaçlarla ormanlardan toplanan tohum, meyve ve kozalaklarda 
zararlıların olmamasına dikkat edilmelidir. 

8- Zararlıların yeni alanlara bulaşmasını önlemek amacıyla tohum, fidan ve 
diğer orman emvalinin naklinde gerekli karantina önlemlerinin alınması temin 
edilmelidir. 

9- Mücadele Şube Müdürlükleri, teknik personel, araç ve gereçle takviye 
edilerek uygulayıcı elemanlar yetiştirilmesine çalışılmalıdır. 

10- Araştırma kurumlarınca (üniversite ve Araştırma Enstitüleri) 
sonuçlandırılmış konu ile ilgili araştırmalar Orman Bakanlığı Talimatı şeklinde 
uygulayıcı birimlere emirlenmelıdir. 

11- Yabancı ve hızlı gelişen tür ağaçlandırmalara ancak geniş 
araştırmalardan olumlu sonuç alındığı takdirde gidilmelidir. 

12- Ağaçlandırmalarda ağaç türü seçiminde türlerin hastalık ve zararlılara 
olan duyarlılıkları dikkate alınmalıdır. 

13- Her yıl orman işletmeleri bazında gözlem çalışmaları yapılarak, böcek 
zararları ve hastalıklarının envanterleri çıkarılmalıdır. 

7.1.3. İNSANLARIN USULSÜZ MÜDAHALELER} 

Türkiye'de insanlar tarafından ormanda yapılan usulsüz müdahalelerin en 
önemlileri arasında ormanda hayvan otlatma, yeni tarlalar, inşaat alanları ve otlak 
sahaları elde etmek için ormanı kısmen veya tamamen açmak, ormanın çeşitli 
ürünlerini yasa dışı yollardan kaçak olarak sağlamak v.b. bulunmaktadır. 

7.1.3.1. MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÜLKE İMKANLARI 

Milli servetlerimizin başında gelen ormanların kollektif ve ekonomik faydaları 
gözönünde bulundurularak, her türlü usulsüz müdahalelerden korunması ve 
dolayısıyla yurdumuzun orman ürünlerine karşı olan ihtiyacının karşılanmasında 
devamlılığı sağlamak için, Orman genel Müdürlüğü Orman Koruma ve Yangınla 
Mücadele Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Koruma Şube Müdürlüğü 
görevlendirilmiştir. Bu müdürlük taşrada Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı 
aşağıdaki birimler vasıtasıyla görevini sürdürmektedir. 

a) Koruma Şube Müdürlükleri 
b) Orman İşletme Müdürlükleri 
c) İşletme Şeflikleri 
d) Toplu Koruma Ekipleri 

Türkiye ormanlarında toplam 9950 orman muhafaza memuru görevlendirilmiş 
olup, bunların yaklaşık 6200 adedi koruma, 1490 adedi üretim, 620 adedi depolama, 
210 adedi fidanlık, 140 adedi milli park, 1020 adedi ağaçlandırma ve toprak 
muhafaza hizmetlerinde, geriye kalan 270 adedi ise diğer işlerde görev 
yapmaktadır. 

Ormanlarımızın usulsüz müdahalelerden korunması, evvelce ortalama 500 ile 
2000 hektar ormanlık sahayı kaplayacak şekilde bölümler tesis etmek ve bu 
bölümlerde 1 veya 2 orman muhafaza memuru görevlendirilmek suretiyle 
sürdürülmekte idi. Ancak bu sistemin günün şartlarına uymaması nedeniyle 1982 
yılı sonlarından itibaren 28 Orman Bölge Müdürlüğünde toplu koruma sistemine 
geçilmiştir. 
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Toplu koruma sisteminde, mıntıka ormanlarının usulsüz müdahalelere karşı 
özellikleri dikkate alınarak bölümler birleştirilmek suretiyle tüm yurtta 1917 adet 
toplu koruma merkezi ihdas edilmiş ve bu merkezlerde asgari 3, azami 7 olmak 
üzere 6200 orman muhafaza memuru görevlendirilmiştir. 

1982-1992 yılları arasında Türkiye ormanlarında işlenen çeşitli suçlar ve 
zarar miktarları Tablo:84'de gösterilmiştir. 

Ormanları usulsüz müdahalelerden koruma çalışmalarının ana sorunları 
şunlardır. 

1) 6831 sayılı Yasada orman suçlarına uygulanan ceza miktarlarının az 
olması, 

2) Toplu koruma ekiplerinin bina, araç, telsiz ve eleman bakımından 
eksikliklerinin bulunması, 

3) Ormanların kadastrosunun tamamlanmaması, 

4) Orman içi ve civarı köyler halkının ekonomik olarak yeterince kalkınmış 
olmaması, 

5) Mahallinde kalkındırtmaları mümkün olmayan köyler halkının başka 
yerlerde iskana tabi tutulamaması, 

6) Keçinin kaldırılarak yerine ahır hayvancılığının yerleştirilmemesi, 

7) Odunun yakıt olarak büyük miktarlarda kullanılmasının önlenememiş 
olması, 

Ormanları usulsüz müdahalelerden koruma çalışmaları için yatırım programı 
ile verilen ödenekler yetersizdir. Bu durum, ileride yapılacak çalışmalar için 
büyük yatırımları gerektirecektir. 

7.1.3.2. DİĞER MEMLEKETLERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMA 

Gelişmiş ülkelerde orman kadastrosunun tamamlanmış olması ve halk-orman 
ilişkilerinin istenen düzeye erişmiş bulunması bu memleketlerde ormanlara olan 
usulsüz müdahaleleri (açma, yerleşme, otlatma, nakil vb.) tamamen ortadan 
kaldırmıştır. 

Buna karşılık gelişmiş ülkeler olmamakla birlikte bazı ülkelerde cezai 
müeyyidelerin ağırlığı ormanlara yapılan usulsüz müdahalelere büyük oranda engel 
olmaktadır. 

7.1.3.3. VII'NCI. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ HEDEFLERİ VE 
POLİTİKALARI 

7.1.3.3.1. Hedefler 

7.1.3.3.1.1. Yatırım Hedefleri 

Ormanları çeşitli usulsüz müdahalelerden korumak için alınması gerekli 
motorlu taşıt aracı, yapılması gerekli toplu koruma ekip binası ve satın alınacak 
telsiz için gerekli yatırım hedefleri Tablo:85'de verilmiştir. 
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7.1.3.3.1.2. Personel ve İstihdam Hedefleri 

Ormanların korunması konusunda halen istihdam edilmekte olan orman 
muhafaza memuru adedi 8310 dur. 

Koruma, üretim, depolama hizmetleri, hızar, atölye, fabrika, yol güzergahları 
ve bitki ithal kapılarının denetlenme hizmetlerinde istihdam edilmek üzere 14276 
orman muhafaza memuruna ihtiyaç bulunmaktadır. 

7.1.3.3.2. Politikalar 

(1) Kadastro işlemleri bir an önce tamamlanmalıdır, orman hudutları kesin 
olarak belirlenmelidir. 

(2) Orman alanlarının sınır ihtilaflarının kısa sürede çözümlenmesi ve ülke 
bazında arazi klasifikasyonu gerçekleştirilmelidir. 

(3) Her ne amaçla olursa olsun orman görevlileri dışında hiç bir kimsenin 
ormanlara izinsiz ve müsadesiz serbestçe girmesine izin verilmemelidir. Bu amaçla 
orman içine giren yollar bariyerle kapatılmalı ve bekçiler konmalıdır. 

(4) Orman içerisinde yaşayan halkın ekonomik düzeyinin iyileştirilmesi için 
Orman Bakanlığı diğer Devlet kurulularıyla işbirliği içerisinde faaliyetlerini 
sürdürmelidir. 

(5) Otlak ve mer’a alanlarının mutlaka İşletme Planlan yapılmalıdır. 

(6) Ülkemizde "Kıl Keçisi Yetiştiriciliği" olduğu sürece, ormancılık tam olarak 
uygulanamaz. Kıl keçisinin Ülkemizde kısa sürede azaltılarak yok edilmesi için 
yasal önlemler alınmalı ve ahır hayvancılığı, su ürünleri üretimi gibi alternatif 
yollar aranmalıdır. 

(7) Usulsüz faydalanmalara karşı yasal düzenlemelere gidilmeli ve 
uygulanması için de idari yönden her -türlü tedbir alınmalıdır. 

(8) Ormanların korunması konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla, 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bir hutbeler serisinin, orman bölgelerinde çalışna din 
görevlileri tarafından uygun görülecek zamanlarda camilerde okutulması 
sağlanmalıdır. 

(9) Açma yapılan orman alanları hemen tel örgüye alınıp ağaçlar,dırılmalıdır. 

(10) Kadastro çalışmaları tamamlanan ormanlar, en tehlikeli yerlerden 
başlamak üzere tel örgüye alınmalıdır. 

(11) Orman Muhafaza Memurları korumanın dışında başka hizmet birimlerinde 
çalıştırılmamalıdır. 

(12) Ormanı korumakla görevli Orman Muhafaza Memurlarının görev 
etkinliklerinin arttırılabilmesi için; sosyal ve özlük hakları diğer kolluk 
görevlilerinin seviyesine getirilmelidir. 

7.1.4. ABIYOTIK (CANSIZ) ZARARLILAR 

Ormanın gelişmesi ve insanoğlunun arzuladığı çeşitli yararların sürekli 
olarak sağlanması, abiyot- „ etkenlerin iki temel unsuru olan iklim ve toprak 
faktörlerinin düzenli b- uyum içinde bulunmasına bağlıdır. Bu iki ana faktörün 
ormana olan etkisi ar, mal bir durum alırsa, ormanda önemli zararlar meydana 
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gelir. Bu faktörlerin anormal durumları ormanda genellikle ender olarak hasıl olur. 
Fakat gelişimleri için uzun bir süreye gereksinim gösteren orman ağaçlarınn bu 
zaman süreci içinde tehlikeli abiyotik olaylarla karşılaşma olasılıkları olcukça 
fazladır. 

Çeşitli iklim faktörlerinin, örneğin rüzgar, fırtına, kar, don, yüksek sıcaklık, 
dolu, buz, yıldırım, ışık ve yağmurun anormal durumları, ormanda tohumdan <esim 
yaşına kadar ağaçların çeşitli dönemlerinde değişik zararlara neden olur. Faakat 
ormanda zarar yapan atmosferik kuvvetlerle savaşmak bugünkü koşularda 
imkansız olduğundan, bunlara karşı ancak koruyucu önlemler alınabilir. Bunların 
başlıcaları, ormanı bu zararları önleyecek şekilde kurmak, yetıştirme< ve 
kesmektir. Fakat koruyucu önlemlerin, gerektiği yer ve zamanda alınamaması 
ormanda büyük zararlara neden olmaktadır. 

Bitkiler, toprakla olan ilişkileri süresince bazı toprak faktörlerinden dolayı 
çeşitli zararlarla karşılaşırlar. Bu faktörler arasında su fazlalığı (su erozyonu, 
toprak kayması, bataklıklar), su noksanlığı (kuraklık), besin maddesi noksanlığı 
ve fazlalığı ile uçucu kumlar (kumullar) mevcuttur. Bu zararlar bitkilerin büyüme 
ve tehlikelere karşı dayanma gücünü azaltığından bunlara karşı koruyucu önemler 
almak ve gerekirse toprak faktörlerinin bu anormal zararlarıyla savaşmak gerekir. 

7.1.4.1. MEVCUT DURUM-SORUNLAR VE ÜLKE İMKANLARI 

İklim faktörlerinden rüzgar, fırtına, kar, don, yüksek sıcaklık, dolu, buz, 
yıldırım, ışık ve yağmur'un anormal durumlarında Türkiye ormanlarında bazı 
yörelerde seyrek, bazı mıntıkalarda ise sıkça raslamlmaktadır. Bu faktörlerin 
etkilerine ait bazı örnekler aşağıda verilmiştir. 

1) Türkiye genelinde 1989, 1990 ve 1991 yıllarında, meydana gelen ş'ddetli 
fırtına ve kar orman alanlarında devrilmelere neden olmuştur. (Kastamonu, 
Ihsangazi Çatacık İşletme Müdürlüklerinde) 

1989,1990 ve 1991 yıllarında ortalama 1116140 m3 D.G.H. devrilmiştir. Ve 
burada ortalama 69280 ster de yakacak odun üretilmiştir. 

Bu devrik ve kırıklardan standar'a uygun olarak emvaller üretilerek 
değerlendirilmiştir. 

2) Karın fazla yağdığı bir çok orman yörelerinde her yıl geniş çapta kar 
kırmalarına rastlanmaktadır. Kar kırmaları bazen alan kırması şeklinde olmaktadır. 

3) Çatlatan dondan özellikle bazı yapraklı ağaç türleri, örneğin meşe, 
karaağaç, dişbudak, akçaağaç önemli zarar görürler. Fidanlıklarımızda ise çıplak 
don zararlarına sık sık rastlanmaktadır. 

4) Güneş ışınlarının fazla ısıtması sonucu, özellikle toprak yüzeyinin 
ısınması, güneye bakan yörelerde ve güney bölgelerimizdeki fidanlık ve yeni 
ağaçlandırma alanlarında yüksek sıcaklık zararlarının meydana gelmesine neden 
olur. 

Toprak faktörlerinin yaptığı zararlar hakkında bazı örnekler şunlardır: 

1) Suyun fazla olması, özellikle eğimli alanlarda toprağın taşınmasına neden 
olur. Su erozyonu, genellikle doğal vejetasyon örtüsünün zarar görmesi sonucu 
ortaya çıkar. Su erozyonunun en tipik örnekleri, yurdumuz Akdeniz kıyılarında 
görülür. Bu durum, geçmiş dönemlerde ormana verilen zararların bir sonucudur. 
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2) Topraktaki su noksanlığı, (kuraklık) tohumlarınkısmen veya tamamen 
çimlenmesine engel olur. Fide, genç bitki ve bitki kısımları kurur. Yaşlı ağaçların 
yaprak ve genç sürgünleri de kurur. Su noksanlığı zararlarına genellikle fidanlık 
ve ekim alanlarıyla meşcereleri kurarken raslamr. 

3) Rüzgarın yardımıyla bir yerden diğer bir yere taşınan uçucu kumlar, 
kumulların oluşmasına neden olur. Yurdumuzda Adana’mn Karataş dolayındaki 
Akyatan kumulu, Manavgat yakınındaki Sorkun kumulu, İstanbul yakınındaki Ağva 
(Şile) ve Terkos, Sinop'ta sarıkımgöllü kumulları önemli kıyı kumullarım oluşturur. 
İç (Kara) kumulları’na Ulukışla ile Konya Ereğlisi arasında fazla miktarda raslamr. 

7.1.4.2. DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMA 

gerek iklim, gerekse toprak faktörlerinin çeşitli etkenleri nedeniyle meydana 
gelen zararlara dünyanın tüm ülkelerinde rastlanır, özellikle fırtına, kar, don, 
yüksek sıcaklık, su erozyonu ve kumullar dünyanın bir çok yöresinde büyük 
zararlara neden olurlar. Örneğin su erozyonu bir çok ülkede bir numaralı zararlı 
ilan edilmiştir. Kıyı kumullarının yalnız Avrupa'da kapladığı alan 5 milyon 
hektardan fazladır. İç kumullar Rusya, Macaristan ve Polonya'da bulunmaktadır. 

7.1.4.3. VI l'NCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ HEDEFLERİ VE 
POLİTİKALARI 

Türkiye ormanlarında iklim ve toprak faktörlerinin VII. Beş Yıllık Plan 
döneminde fazla zararlı olmamaları için, orman ve çevrenin korunması yönünde 
öngörülen tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması gerekmektedir. 

7.1.4.3.1. Hedefler 

7.1.4.3.1.1. Yatırım Hedefleri 

İklim ve toprak faktörlerinin zararlarına karşı alınabilecek önlemlerle, savaş 
yöntemlerine ilişkin yatırımlar orman ağaçlandırma kontrol ve mera ıslahı 
yatırımları içinde ele alınmaktadır. 

7.1.4.3.1.2. Personel ve İstihdam Hedefleri 

Abiyotik zararlıların ormanlarımıza olan etkilerini azaltmak ve bu konuda 
alınabilecek koruyucu önlemlerle savaş yöntemlerini uygulayabilecek elemanlar 
Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında mevcuttur. Bu konu ile ilgili elemanların 
zaman zaman eğitilmesi ihmal edilmemelidir. 

7.1.4.3.2. Politikalar 

Ormanda zarar yapan atmosferik kuvvetlerle savaşmak bugünkü koşullarda 
imkansız olduğundan, bunlara karşı ancak koruyucu önlemler alınabilir. Bunların 
başlıcaları, ormanı bu zararları önleyecek şekilde kurmak, yetiştirmek ve 
kesmektir. Koruyucu önlemlerin, gerektiği yer ve zamanda alınmaması ormanda 
büyük zararlara neden olur. 

Toprak faktörlerinin zararları, bitkilerin büyüme ve tehlikelere karşı 
dayanma gücünü azalttığından bunlara karşı koruyucu önlemler almak ve 
gerekirse toprak faktörlerinin bu anormal zararlarıyla savaşmak gerekir. 

İklim ve toprak faktörlerinin zararlarına karşı alınması gereken koruyucu 
önlemlerle savaş tedbirleri ağaçlandırma, Silvikültür, toprak, ekoloji, koruma, 
amenajman ve diğer bölümlerde mevcuttur. 
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7.1.5. MUHAFAZA ORMANLAR! 

Türkiye ormanlarının önemli bir bölümünün muhafazaya muhtaç olduğu 
aşikardır. Bu durumu dikkate alan Kanun yapıcısı, bu önemli konuyu 6831 sayılı 
Orman Kanununun 23'üncü ve 24’ncü maddeleri ile uygulamaya koymuş 
bulunmaktadır. 

"Arazi kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine maruz olan yerlerdeki 
ormanlarla, meskun mahallerin havasım, şose ve demiryollarını, toz ve kum 
fırtınalarına karşı muhafaza eden ve nehir yataklarının dolmasının önüne geçen 
veya memleket müdafaası için muhafazası zaruri görülen Devlet ormanları veya 
maki veya fundalarla örtülü yerler daimi olarak; tahrip edilmiş veya yangın 
görmüş Devlet Ormanları da istihsal ormanı haline gelinceye kadar Orman 
Bakanlığınca muhafaza ormanı olarak ayrılabilirler." (6831 Sayılı Orman Yasası, 
Madde 23). Yasanın 24'üncü maddesinde "Muhafaza ormanı olarak ayrılması 
icabeden ve mülkiyeti devletten başkasına ait bulunan ormanlarla alelumum 
muhafaza ormanlarının tamamlanması için bunlara eklenmesi lazım gelen sahipli 
yerler, İcra Vekilleri Heyeti kararıyla muhafaza ormanı olarak ayrılır. Sahipleri 
muvafakat etmedikleri takdirde bu yerler umumi hükümlere göre istimlak edilir." 
denilmektedir. 

7.1.5.1. MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÜLKE İMKANLARI 

Değişik yörelerde 5'i geçici, 42'si daimi olmak üzere toplam 47 adet muhafaza 
ormanı mevcuttur. Muhafaza ormanları, 170. 863 hektarı ormanlık, 186.718 hektarı 
ise ormansız alan olmak üzere toplam 357.681 hektardır. 

Söz konusu ormanlarda ağaçlandırma, erozyon kontrol ve imar ıslah 
çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bu ormanlarda koruma, yangınla mücadele ve 
orman içi imar faaliyetlerinden yararlanılmak üzere de yol inşa edilmektedir. 

7.1.5.2. VII'NCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ İÇİN HEDEFLER VE 
POLİTİKALAR 

Ormanların çok yönlü yararlar' dikkate alınarak bir çok ülke, orman 
alanlarının 1/3 üne yakın bir kısmım "Muhafaza Ormanı" olarak ayırmaktadır. 
Türkiye ormanlarının da halihazırda % 61 ’i koruma altına alınmaya muhtaç 
durumdadır. Bu nedenle yeni plan döneminde muhafaza ormanı çalışmalarına önem 
verilmeli ve 6831 sayılı yasanın ilgili maddelerine dayanarak bu çalışmalar 
hızlandırılmalıdır. 

7.1.5.2.1. Hedefler 

Muhafaza ormanlarının iyileştirilmesi ile ilgili programlar Orman Genel 
Müdürlüğüne bağlı ilgili Daire Başkanlığının çalışmaları içerisinde ele alınacaktır. 

7.1.5.2.2. Politikalar 

1) Bozuk baltalık muhafaza ormanları iyileştirilmelidir. 

2) Ağaçsız alanlar süratle ağaçlandırılmalıdır. 

3) Muhafazaya ayrılma şartlarım kaybeden ormanlar muhafaza ormanı rejimi 
dışına çıkarılmalıdır. 
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7.1.6. ÇEVRE ETKİLERİNDEN ORMANI KORUMA 

İnsan orman ilişkilerinin söz konusu olduğu alanlarda insanlar çevre 
üzerinde yaptıkları çeşitli faaliyetlerle ormanlara zararlı etkilerde 
bulunmaktadırlar. Genel olarak çevre ile ilgili sorunlar ile Çevre Bakanlığı 
ilgilenmektedir. 7. Beş Yıllık Kalkınma Planının 3 no.lu çalışma grubu da orman ve 
çevre ile ilgili problemleri incelemiş bulunmaktadır. Ancak biyotik faktörlerin 
meydana getirdiği zararlar (yangın, aşırı otlatma, böcek-hastalık-bitki zararları, 
açmalar, kaçak kesimler vb); abiyotik etkenlerin meydana getirdiği zararlar 
(klimatik, edafik ve fizyografik zararlı faktörler); muhafaza ormanı, milli park, 
tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, av koruma ve üretme sahaları gibi sağlıklı 
çevrelerin korunmalarıda ormanın çevre faktörlerinden korunması esasları 
içerisinde olup OGM'nin çalışma sahasına girer. 

Bu sebeple 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Orman Koruma Özel İhtisas 
Komisyonu "Orman Koruma" yanında ormanları ilgilendiren "Çevre Koruma" 
konusunada ağırlık vermeyi gerekli görmüştür. 

Çevre korumasının tarifi 9.8.1983 tarihinde kabul edilen 2872 sayılı Çevre 
Kanununun 2. maddesinde "ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta 
kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan 
çalışmaların bütününü ifade eder" seklindedir. 

Çevrenin kirletilmesi ve korunması onun bir parçası olan orman üzerinde 
de etkili olacaktır. Bu sebeple ormanların çevre etkilerinden zarar görmemesi 
bakımından çevrede sorun yaratan kaynakların iyi bilinmesi gereklidir. 

7.1.6.1. ÇEVRE SORUNU YARATAN KAYNAKLAR 

Çevre sorunlarından özel önemi dolayısıyla "7.1.ORMAN KORUMA” kısmında 
bahsedilen konular burada tekrar ele alınmayacaktır. Bu bölümün konusu doğal 
bitki örtüsünü bozan, doğanın kirlenmesine yahut doğal yapının değişmesine sebep 
olan ve dolayısıyla çevre sorunu olarak ortaya çıkan ve bu yolla ormanları tehdit 
eden kaynaklar olacaktır. Günümüzde bu kaynakların içerisinde çeşitli sanayi 
kuruluşları, yüzeysel üretim yapan kuruluşlar, kimyasal kirleticiler ve başkaca 
etkilerle rekreasyon alanlarım ve doğal bitki örtüsünü tahrip eden faktörler 
anlaşılır. Sözkonusu bu kaynaklar orman ekosistemi ve bu ekosistemde yaşayan 
canlı çevreyi tehlikeli şekilde etkilemeye devam etmektedir. 

7.1.6.1.1. Mevcut Durum-Sorunlar ve Ülke İmkanları: 

Ormanlarımızın içinde veya yakınında bulunan ve ormanların sağlığım tehdit 
eden çeşitli kaynaklar ile bunların durumları, ortaya çıkardıkları sorunlar aşağıda 
özetlenmiştir. 

7.1.6.1.1.1. Asit Yağmurları 

Çeşitli sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan dumanların içinde bulunan 
S02 gazı, sis, bulut,, yağmur ve çiğdeki su damlacıkları içinde çözünerek sülfirik 
asit haline dönüşür. Bunun bir kısmı atmosferdeki çeşitli partiküller tarafından 
tutulur diğer kısmı yağışlarla yer yüzüne iner. Bu asit yağışlar çeşitli bitkilerde 
kronik ve akut zararlar meydana getirirler. 

7.1.6.1.1.2. Sanayi Kuruluşları : 

Ormanlarımızın içinde yada bitişiğinde bulunan sanayi kuruluşlarının bazıları 
ormanlar üzerinde önemli büyük zararlar meydana getirmektedir. Bu kuruluşlarla 
ilgili özet bilgiler aşağıdadır. 
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(1) Artvin-Göktaş(Murgul) Bakır İşletmesi : 

B'j işletme 1351 yılında faaliyete başlamış ve gittikçe kapasitesini 
arttırmıştır. 1961 yılma kadar 502 gazı direkt olarak havaya verilmiş. 1961'den 
itibaren sülfirik asit üretilerek S02 gazının büyük bir bölümü bu işlem için 
kullanılmaktadır. Ancak bakım ve onarım sebebiyle asit üretimine sık sık ara 
verilmesi sırasında S02 gazı serbest bırakıldığında çevredeki olumsuz etrisi 
görülmektedir. Sülfirik asit fabrikasının yapılması hava kirliliğini kısmen 
azaltmıştır. Ancak bölgedeki birikmiş asit zararları toprak örtüsünü tamamen 
öldürmüş ve erozyon ile taşınmasına yol açtığı gibi üretim kabiliyetini de ortadan 
kaldırmıştır. S02 gazının etkisi kuzeyde 6-7, güneyde 10 Kıtı.ye ulaşmış ve 9125 
hektarlık alanda vejetasyonu etkilemiş, bu alanın 3000 hektarını tamamen çıplak 
hale getirmiştir. Gazdan zarar gören ağaçlar zararım tamamen çıplak hale 
getirmiştir. Gazdan zarar gören ağaçlar zayıfladıkları için çeşitli böcekler ve 
mantarlar tarafından tahrip edilmektedir. 1962-1965 yıllarında lps sexdentatus ile 
yapılan savaşta 34500 M3 dikili ağaç kesilmiştir. 

(2) Samsun Bakır ve Azot Sanayi: 

1973 yılında kurulmuş olan Karadeniz Bakır Işletmeleri ile 1969 yılından beri 
çalışan Azot Sanayi fabrikası Samsun iline 14 Km. uzaklıkta olmasına rağmen 
çevredeki çeşitli ağaçlarda kurumalara yol açmış, çevre sakinlerinin sözkonusu 
kuruluşlar aleyhine davalar açmasına sebep olmuştur. 

(3) Muğla-Yatağan Termik Santralı: 

Yatağan termik santralı 20.1 1.1982 tarihinde faaliyete başlamış olup mevcut 
3 ünitesinde 24 saat boyunca 14400 ton kömür yakılmaktadır. Kömür içindeki 
ortalama kükürt % 4 kabul edildiğinde 24 saatlik çalışma süresince 576 ton kükürt 
SQ2 gazı olarak çevreye yayılmaktadır. Santral bacasında bulunan filitrelerin çok 
muntazam çalışması halinde çıkan kükürdün 65/10000"i dışarı kaçmaktadır. Bu da 
günde.3_J_ton kükürt demektir, 

Yatağan termik santralından çıkar; gazla, t etkisiyle 1992 yılında 48 hektar 
orman kurumuş ve 544 m3 dikili damga yapılmıştır. 

(4) Milas-Yeniköy Termik Santralı 3-4 yıldan beri faaliyettedir. Çevre 
ormanlarda yeni kurumalar görülmeye başlanmıştır. 

Gökova (Öre.n-Türkevleri) termik santralı ise yeni faaliyete geçmektedir. Her 
ikiside çevreyi kötü etkileyeceklerdir. 

7.1.6.1.1.3. Yüzeysel Üretim Yapan Kuruluşlar 

Ormanlar içinde ve civarında yüzeysel üretim yapan kuruluşlar (maden, 
kömür, kireç ve taş ocakları, yol ve kanal inşaatları, reçine istihsali vb.) üretim 
ve inşaat sırasında gerekli tedbirlere uymadıkları takdirde büyük zararlar 
meydana getirebilirler. Bunlara ait bazı örnekler aşağıdadır, 

(1) Türkiye'de Köyceğiz civarında bulunan sığla ormanlarının bulunduğu 
alanlarda DSI'rnn açtığı drenaj hendekleri taban suyunun aşağıya kaçması 
suretiyle sığla ağaçlarının ölümüne yol açmıştır. 

(2) Maden ve taş ocağı işlenen hemen bütün yörelerimizde ocakların 
kapanmasından sonra çevre düzenlemesi ve ağaçlandırmalar yapıldığından bir çok 
ormanlık alanlar elden çıkmıştır. 

(3) Emet yöresindeki kolomanit cevherinin üretim ve taşınması sırasında 
içinde bulunan Bor tozlarının meşe ve karaçam yapraklarında kızararak ölümlere 
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yol açtığı tesbit edilmiştir. 

7.1.6.1.1.4. Kimyasal Kirleticiler 

Çeşitli zararlı ve hastalıklarla savasta kullanılan kimyasal maddeler ile 
tarımda kullanılan suni gübrelerin ırmak, göl ve denizleri kirlettiği canlılara büyü 
zararlar verdiği bilinmektedir. Orman zararlıları ile savasta çok geniş alanlarda 
kimyasal savaş yapılmış olması çevreyi büyük ölçüde temiz tutmuştur. Günümüzde 
de mümkün olduğu ölçüde mekaniksel ve biyolojik savaşa ağırlık yerilmeye 
çalışılmaktadır. 

7.1.6.1.1.5. Toz Zararları: 

Çeşitli fabrikaları, özellikle çimento fabrikalarının bacalarından yayılan 
tozlar çevre üzerinde aşağıda sıralanan zararlara sebep olurlar. 

(1) Bitkilerin solunumu ve transpirasyonunu engeller. 

(2) Fotosentezi etkileyerek gelişimi yavaşlatır. 

(3) Toprak yüzeyinde geçirimsiz bir tabaka yaparak toprağın su alimini 
azaltır. 

(4) Çevrede bulunan insanlarda kanser, ülser, bronşit, tüberküloz gibi 
tehlikeli hastalıklara yol açar. 

(5) Ultraviyole ışınlarım % 50 yekadar azaltarak insan vücudunda D vitamini 
oluşumunu engeller. Raşitizmin artmasına yol açar. 

7.1.6.1.1.6. Gaz Zararları: 1 

Gerek sanayi kuruluşlarının bacalarından gerekse taşıt araçlarının 
egzoslarmdan çıkan gazlarda S02, C02,C1, 03, oksitlenmiş hidrokarbonlar, Pb02, 
N0x gibi çok zararlıları vardır. Bu gazlar aşağıdaki çeşitli zararlara yol açarlar. 

(1) Yaprakları kuruturlar. 

(2) Yapraklardaki hücre plazması, Nukleus ve diğer dokuları bozarak, 
klorofil içindeki demirle birleşerek fotosentezi engellerler. 

(3) Toprağın PH dengesini bozarak fazla asit sebebiyle çoraklaşmaya yol 
açarlar. 

(4) İnsanların ölümüne yol açabilirler. 

(5) Tütün gibi bitkilerde depolanarak solunum yolu ile insanları etkilerler. 

7.1.6.1.1.7. Atık Sular: 

Gerek halkın kullandığı gerekse fabrika atıklarından meydana gelen çeşitli 
kimyasal maddelerle bulaşık sular yağışlarla ve akar sularla uzak mesafelere 
taşınırlar. Bu sırada sulama veya daha başka amaçlarla kullanıldıkları takdirde 
bulaşık ormanları oranında gerek insan sağlığı gerekse tarım ve orman 
alanlarındaki bütün canlı çevreye zararlı etkilerde bulunurlar. Bir litre petrol 
birmilyon litre suyu içilemez hale getirir. Bunun gibi içinde deterjan atıkları 
bulunan bir derenin ulaştığı göl ve denizde çok sayıda canlının hayatına son 
vereceği şüphesizdir. 
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7.1.6.1.1.8. Atık Katı Maddeler ve Curuf: 

Çeşitli kuruluşların faaliyetleri sonucu ortaya çıkan katı maddeler ve curuf 
çevresini ve sularla taşındığı yerleri zarara uğratır. Yatağan termik santralının 
kazı artıkları çözümü zor bir problem halinde fabrika yönetiminin karşısına 
dikilmiş bulunmaktadır. Fabrikadan çıkan küller çevre tarım alanları üzerinde 
önemli zararlar yaparak tazminat davalarına konu olmuştur. 

7.1.6.1.1.9. Rekreasyon Faaliyeti Etkileri: 

Rekreasyon alanlarında temizlik amacıyla kullanılan sabun ve deterjanların 
su kaynaklarım ve orman alanlarım tehdit eder dereceye varması mümkündür. 

Buna en güzel örnek İstanbul Belgrad ormanındaki Neşet suyu rekreasyon 
alanında yapılan bu gibi faaliyetlerin İstanbul kentinin sularına karışmasıdır. 
Rekreasyon faaliyetleri sırasında çevreye zarar verecek davranışların (çöplerin 
gelişi güzel atılması, ocakların söndürülmeden bırakılması, ağaçlara isim kazılması) 
kesinlikle yapılmaması gerekir. 

7.1.6.1.2. Alınabilecek Önlemler: 

Bu tedbirleri 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. 

7.1.6.1.2.1. Yasal Önlemler: 

6831 sayılı Orman Kanununda "111 Ormanların Muhafazası" bölümünün 14-19, 
"IV Otlak ve Mera İşleri" bölümünün 20-22 ve "VI Milli Parklar" bölümünün 25. 
maddeleri ile "bölüm 2 ceza hükümleri" kısmının 91-96 ıncı maddeleri ormanlarda 
ve civarında çevre sorunu doğuran faktörlerle ilgilidir. Bundan başka 2872 sayılı 
çevre kanununun "üçüncü bölümü çevre korunmasına ilişkin önlemler ve yasaklar" 
(md. 8-16) kısmı kurulacak tüm tesislerin uymaları gereken esasları 
kapsamaktadır. Aynı kanunun "Beşinci Bölüm; Cezai Hükümler" kısmının 20-23. 
maddeleri de yukarıda maddelere uymayanlar hakkında cezai hükümler 
getirmektedir. 

7.1.6.1.2.2. Teknik Önlemler: 

Çevre sorunu doğuran kaynaklar bakımından alınabilecek bazı teknik 
önlemler bunların zararım aza indirebilir. 

(1) Ormanlarda tehlike arzeden fabrika ve kurumlar gaz zararlarının etkisini 
arttıran yerlerde (vadiler, çanak yapılı araziler v.b.) kurulmamalıdır. 

(2) Bu tesislerde zararlı gaz oram düşük olan yakıtlar kullanılmalıdır. Atık 
gazların meydana gelmesi önlenmeli veya bunlar değerlendirilmeli ve bacalar 
yüksek yapılmalıdır. 

(3) Yüzeysel üretim yapan kuruluşlarda çalışma alanları sınırlandırılmalıdır. 
Çıkan artıkların döküleceği yerler, giriş- çıkış yolları işçilerin barındırılacaklar! 
yerler tesbit edilmelidir. 

(4) Ormanda çeşitli üretim yapan tesislerin civarlarında veya inşa sahası 
içinde bulunan ağaçları luzumsüz yere yaralayıp zararlı olabilecek davranışlar 
engellenmelidir. 

(5) Zararlılarla savaşta kullanılacak pestisitlerin mümkün olduğu kadar 
düşük ve etkili oranlarda kullanılması, ambalajlarının ulu orta atılmaması emniyet 
tedbirleri ve bekleme sürelerine dikkat edilmelidir. Kimyasal savaş mümkün olduğu 
kadar en son başvurulacak yöntem olmalıdır. Bir biyolojik savaş enstitüsü 
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kurulmasına çalışılmalıdır. 

(6) Rekreasyon alanları iyi bir şekilde planlanmalı, kullanımı sırasında ve 
kullanımdan sonra kontrol edilmelidir. Gerekli afiş ve uyarı levhaları 
bulundurulmalı, vatandaşların bu sahada dinlenirken eğitilmelerine de özen 
gösterilmelidir. 

(7) Türkiye'de orman kadastro çalışmaları en kısa zamanda tamamlanarak 
ormancının çalışma alanı kesinlikle diğerlerinden ayrılmalıdır. Bu sahaların 
kontrolüde devamlı surette sağlanmalıdır. 

7.1.6.1.2.3. Ormancılık Önlemleri 

Çeşitli çevre sorunlarına göre uygulanabilecek ormancılık önlemleri başlıca 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

(1) Gaz zararı bulunan yerlerde bu zarara dayanıklı türlerle saf veya 
karışık meşcereler kurulmalıdır. Meşcere kurarken ve bakımlar sırasında 
s’lvikültürel kurallara uyulmalıdır. Uygun gençleştirme yöntemleri uygulanmalıdır. 
Gaz zararlarından meydana gelen boşluklar hemen ağaçlandırılmayıp buralarda 
gaza dayanıklı otların yetişip toprağı tutmasına çalışılmalıdır. 

(2) Yüzeysel üretim yapan kuruluşların faaliyetleri sona erdiğinde bu 
aanları düzenlemeleri ve ağaçlandırmaları temin edilmelidir. 

(3) Çeşitli hastalık ve böceklerin ve diğer başkaca sebeplerin meydana 
çkardığı orman içi boşluklar derhal ağaçlandırılmalıdır. 

(4) Rekreasyon alanlarındaki ormancılık uygulamalarına titizlik 
gösterilmelidir. 

(5) Doğal bitki örtüsünün tahrip edildiği alanlar ağaçlandırılmalıdır. 

(6) Sağlıklı çevrelerin muhafazasına ayrılan koruma alanlarının sayıları ve 
fonksiyonları arttırılmalıdır. Bu projelerle ilgili ödeneklerde kısıtlamaya 
gidilmemelidir. 

7.1.6.1.3. Diğer Ülkelerdeki Durum ve Karşılaştırma: 

Çevre sorunlarım meydana getiren faktörler dünyanın bütün ülkelerinde az 
veya çok miktarda görülmektedirler. Gelişmiş ülkelerde özellikle sanayi kuruluşları 
ve kimyasal atıklar önemli bir yer tutarken daha az gelişmiş veya tarımla meşgul 
oan ülkelerde en fazla zararı kimyasal pestisitler ve ev atıkları teşkil etmektedir. 
Sanayi kuruluşları hakkında diğer ülkelerdeki durumu açıklayıcı bazı örnekler 
aşağıdadır. 

(1) Almanya'da enerji üreten tesisler, kireç ve çimento fabrikaları ve maden 
oşakları gibi endüstrinin kaçınılmaz üretim tesislerinden her yıl milyonlarca ton 
toz havaya atılmaktadır. 

(2) Yine Almanya'da gerek sanayinin gerekse konutların ihtiyacı olarak her 
yıl milyonlarca ton kömür ve petrol tüketilmektedir. Bu fosil yakıtlarda bulunan 
kükürt, azot, kurşun, v.b. gibi çeşitli zararlı maddeler oksitlenerek çeşitli zararlı 
naddeler oksitlenerek çeşitli zararlı gazlar haline dönüşmektedir. 

(3) Amerika Birleşik Devletlerin de çelik merkezlerinden her yıl havaya altı 
nilyon ton kömür tozu verilmektedir. Ingiltere’de havaya verilen dumanın 
yarısından fazlasının demir yolları ve endüstriye ait olduğu bilinmektedir, 
t'ünih'de motorlu vasıta tekerleklerinden yılda 7 bin ton lastik tozunun havaya 
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atıldığı, Losangles'te günde 1600 ton yanmamış organik maddenin havaya 
bırakıldığı, Almanya'nın Ruhr bölgesinde meydana gelen sis kubbesi etkisiyle 
güneş ışığının % 40 oranına kadar düştüğü bildirilmektedir. 

Günümüzde dünyadaki fosil yakıt tüketimi ve buna bağlı olarak çevrenin 
kirletilmesi artmaktadır. Losangles şehrinde 1940 yılında günde 8,5 milyon litre 
akaryakıt motorlu araçlar tarafından tüketilmekte iken 1980 yılında 495 milyon 
litreye yükselmiştir. Bu rakamın 2000 yılında 67,5 milyon litre olacağı 
hesaplanmıştır. 

Pertisitlerin çevre kirlenmesinde çok önemli rolleri vardır. Nehirler yoluyla 
göl, deniz ve okyanuslara geçen bu kimyasal maddeler okyanusların 5-10 bin 
metre derinliklerinde yaşayan canlılarda bile saptanmıştır. Ayrıca bu pertisitler 
insan ve hayvan sağlığı açısından büyük tehlikeler doğurmaktadırlar. 

7.1.6.2. VIl'NCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ İçİN HEDEFLER VE 
POLİTİKALAR 

Kaynakların çevreyi kirletmek suretiyle insan, hayvan ve bitkilerde büyük 
zarar yaptıkları şüphesizdir. Bunları engellemek için mevcut olan yasaların 
titizlikle uygulanması gerekir.Uygulanmayan yasalar devletin otoritesini sarsacağı 
gibi sık sık değiştirilecek olan yasaların da caydırıcı niteliğini kaybetmesinden 
kuşku duyulmaktadır. 

Zararlı kaynakların ormanlarımızda etkili olamaması için gerekli teknik 
ormancılık tedbirlerinin dikkatle uygulanması icabeder. 

7.1.6.2.1. Hedefler 

Yedinci beş yıllık plan döneminde orman koruma faaliyetlerine ait parasal 
hedefler Özel İhtisas Komisyonu Raporu Kitabının 16. bölümünde gösterilmiştir. 

7.1.6.2.2. Politikalar 

Çevre kirliliği dolayısıyla ormanlarda meydana gelebilecek olumsuz etlileri 
engellemek üzere aşağıda kısaca belirtilen politikalar uygulanmalıdır. 

(1) Çevre korunması ve kirliliğn önlenmesi tüm kurum ve kişilerin görevidir. 
Bu nedenle alınacak tedbirlere mutlak surette uyulması sağlanmalıdır. 

(2) Çevre korunması konusunda tedbirler alınırken ve uygulanırken insan 
ve diğer varlıkların sağlıklarının korunması ve alınacak tedbirlerin olumlu-olumsuz 
etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınmalıdır. 

(3) Arazi ve kaynak kullanımında karar veren ve projeleri değerlendiren 
yetkili kuruluşlar kalkınma çabalarım olumsuz yönde etkilememeye dikkat ederken 
çevrenin de korunmasına ve kirletilmemesine özen göstermelidir. 

(4) En uygun teknoloji ve yöntemler kullanılarak ekonomik faaliyetlerin ve 
üretim metodlarımn çevre sorunu meydana getirmeyecek şekilde seçilmesi ve 
uygulanmasına ait tedbirlerin alınması hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır. 

(5) 3416 Sayılı Kanunun birindci maddesi ile "Kirlenmenin önlenmesi, 
sınırlandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından 
karşılanması esastır." 

Şayet çevreyi kirletenler bunu durdurmak, gidermek ve azaltmak için 
gerekli önlemleri almazlarsa bu önlemler yetkili makamlarca alınır, bu konudaki 
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gerekli harcamalar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanun 
hükümlerine göre kirletenden alınır. Söz konusu uygulamalara işlerlik kazandırmak 
amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla devamlı ilişki kurulmalıdır. 

(6) Aynı kanunun 18. maddesinin "1" bendinde; inilebilecek en düşük 
kirlenme seviyesi esas alınarak, bu seviyenin üstünde meydana gelebilecek 
kirlenmeler için belirlenen ücretler ayrıca alınır. Bu maddede belirtilen hususlar 
saptandığında, ilgili kamu kuruluşları ile temas kurularak, söz konusu hükmün 
çalıştırılması sağlanmalıdır. 

(7) Çevre koruma ve kirlenmenin önlenmesi hususunda alınacak tedbirlerin 
bir bütünlük içinde uygulanması bakımından gerekli tedbirler alınmalıdır. 

(8) Ülke düzeyinde Orman Sağlığı Haritaları yapılmalı ve buna göre, Çevre 
Etki Değerlendirilmesi (ÇED) uygulaması ve hava kirliliğine karşı Hassas Orman 
Bölgeleri'nin ayrılması gerçekleştirilmelidir. 
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TABLOLAR 



TABLO 72: TÜRKİYE'DE 1937-1992 YILLARI ARASINDA 
ÇIKAN ORMAN YANGINLARININ 
ADET VE YANAN SAHA MİKTARLARI 

YILLAR ADET YANAN SAHA (Ha.) KÜMÜLATİF SAHA (Ha.) 
1937 544 13.564 13.564 
1938 398 14.516 27 980 
1939 510 12.304 40.284 
1940 419 18.732 59.016 
1941 950 33.415 92.431 
1942 740 73.210 165.641 
1943 779 46.723 212.364 
1944 536 39.315 251.679 
1945 1.169 165.307 416.986 
194G 1.023 125.115 542.101 
1947 868 59.999 602.100 
1948 630 32.463 634.563 
1949 738 36.502 671.065 

1Öİİ7-1949 9.204 0'7İ.O65 
1950 987 69.068 740.133 
1951 828 18 884 759.017 
1952 1.282 62.271 821.288 
1953 654 17.596 838.884 
1954 1.126 35.580 874 464 
1955 878 27 773 902.237 
1956 1.118 38.983 941.220 
1957 779 28.634 969.854 
1958 725 28862 996.716 
1959 436 8.070 1.004.786 

1950-1959 ' TTBI'S _ 333.721 
1960 504 8.559 1.023.345 
1961 620 9.127 1.022.472 
1962 717 10.059 1.032.531 
1963 455 5.178 1.037.709 
1964 768 13.348 1.051.057 
1965 415 3.945 1.055.002 
1966 433 6.664 1.061.666 
1967 473 8.441 1.070.107 
1968 387 7.540 1.077.647 
1969 714 16.354 1.094.001 

196Ü-İ 596 "" 5.480 89.210 
1970 790 15.019 1.1MÖ2Ö 
1971 651 7.532 1.116.552 
1972 440 6.913 1.123.465 
1973 1.208 17.002 1.140.476 
1974 769 14.743 1.155.210 
1975 811 17.515 1.172.725 
1976 702 5.171 1.177.896 
1977 1.615 43.076 1.220.972 
1978 1.122 13.235 1.234.207 
1979 1.300 34.132 1.268.339 

T37Ö-1979 9.408 174,338 
1980 1.092 10.248 1.278,587 
1901 982 5.470 1.284.057 
1982 950 4.018 1 288.075 
1983 968 3.556 1.291.631 
1984 1.433 7.358 1 298 989 
1985 1.793 26.006 1.324.995 
1986 1.526 11.037 1.336.032 
1987 1.310 10.746 1.346 778 
1988 1.372 18.210 1.364 988 
1989 1.633 12.610 1.377 598 

TS8U-1989 19.050 109.259 
1990 1.725 13.000 1.390.59Ö 
1991 1.448 7.590 1.398.188 
1992 2.110 12.312 1.410.500 
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TABLO 73: ORMAN YANGINLARINDA YANAN ORMAN EMVALİ 
MİKTARLARI VE CARİ FİYATLARLA PARASAL 

DEĞERLERİ 

YILLAR 

YANAN EMVAL MİKTARI 

PARASAL DEĞERLERİ 

(1.000 TL) M3 KENTAL 

1937 30.727 114.238 170 
1938 77.107 198 879 365 

1939 50.337 221 226 287 
1940 43.529 201.751 167 

1941 115.478 704.835 733 

1942 949 956 1.067.679 3714 
1943 216.223 1.152.762 2.121 

1944 143.829 480899 1.524 

1945 1 832.393 10.297 177 34 651 
1946 804.916 6559 392 9640 

1947 1 445.047 1 400.792 5.976 
1948 113.830 656.538 1.392 

1949 133 244 827.573 1.758 
1950 816 695 4 752.934 9242 

1951 140.749 379.816 1.401 

1952 364 120 2 172 230 4 776 
1953 96.801 221 927 964 

1954 312.558 1.055.167 7 139 
1955 236 480 464 122 2.278 

1956 330 806 783.178 3.481 
1957 215533 548852 2.848 

1958 213418 507 598 2.142 

1959 83.967 217 475 1 085 
1960 161 699 380.659 8.206 

1961 51.289 289.366 15.753 
1962 184 190 344 913 25 578 

1963 60 724 131.265 10.035 
1964 171 979 345473 37 732 

1965 45.817 150.678 8467 

1966 77 373 142.486 13.420 
1967 95.562 235.717 19.705 
1968 192.926 138.459 28896 
1969 201 341 880 780 37.575 
1970 178.791 603 218 41.971 

1971 107.194 286.046 20.912 

1972 149.665 158.280 28.413 
1973 1 233.680 1.022.045 113.534 
1974 451 008 882.520 64 994 
1975 1.178.799 1.797.256 117.721 
1976 44.384 192.263 29 253 
1977 2.039.619 2.454.854 780.059 
1978 2.189.297 648.679 424.337 
1979 1 497 208 1.030.190 903 906 
1980 239 607 126.990 739 233 
1981 283.956 147.063 516.975 
1982 86 466 245.200 382.346 
1983 341.703 902.476 564 557 
1984 172.148 13 739 2.595.704 
1985 484 000 699.000 10.402.000 
1986 247 389 656 184 4697 020 
1987 378.777 144 596 8.654.785 

1988 235 656 168 505 14.500.868 
1989 221.300 76.599 17.175.950 

1990 214.066 81.310 33.007.400 
1991 90.816 23.132 47.002.100 
1992 226.647 342.730 118.625.000 
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TABLO 74: BAZI AKDENİZ ÜLKELERİNDE ÇIKAN YANGINLARIN 
“BİR YANGININ YAKTIĞI ALAN" BAKIMINDAN KIYASLANMASI (1970-1986) 

Sıra No ÜLKENİN ADI YIL 
ADEDİ 

YILLIK ORTALAMA 
YANGIN ADEDİ 

YILLIK ORTALAMA 
YANAN ALAN (Ha.) 

BİR YANGININ 
YAKTIĞI ALAN (Ha.) 

1 Fransa 17 4830.2 43659.6 9.0 

2 TÜRKİYE 17 1067.8 14235.5 13.3 

3 Yugoslavya 17 982.5 13052.5 13 3 

4 İtalya 17 8669 2 116684 9 13.5 

5 Yunanistan 17 923.4 31620.5 342 

6 Isoanya 17 4582 8 194573.3 42.4 

TABLO 75: AKDENİZ ÜLKELERİ DIŞINDAKİ ÜLKELERLE TÜRKİYE'DE ÇIKAN YANGINLARIN 
"BİR YANGININ YAKTIĞI ALAN" BAKIMINDAN KIYASLANMASI (1975-1986) 

Sıra No ÜLKENİN ADI YIL 

ADEDİ 
YILLIK ORTALAMA 
YANGIN ADEDİ 

YILLIK ORTALAMA 
YANAN ALAN (Ha.) 

BİR YANGININ 
YAKTIĞI ALAN (Ha) 

1 Lüksenburg 12 10.2 5.8 0.6 

2 Avusturya 12 222.5 172 8 0.8 
3 Çekoslovakya 12 4678 448 4 0.9 
4 İngiltere 12 813.8 857.0 1.0 
5 Finlandiya 12 4709 453.9 1.0 
6 Norveç 12 761.9 889.5 1.2 
7 DAlmanya 12 818.2 1017.6 1.2 
8 B.Almanya 12 1353 4 1647.6 1.2 
9 İrlanda 12 435 8 630.9 1.4 

10 Polonya 12 2213.6 3149.2 1.4 

11 Hollanda 12 1662 2937 1.8 
12 Macaristan 12 277.8 673.0 24 
13 Belçika 12 112.1 2898 2.6 
14 İsveç 12 618 3 16748 2.7 
15 Romanya 12 46.0 141,4 3.1 
16 Bulgaristan 9 83.7 320.0 3.8 

17 Danimarka 12 493 2665 5.4 
18 İsviçre 12 126.2 815.5 6.4 
19 ABD 10 142233 9 11882312 83 

20 TÜRKİYE 12 1191.3 15068 5 126 
21 Kanada 12 93256 1903317.5 2040 
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TABLO 76: 1983-1992 YILLARI ARASINDA ÇIKAN ORMAN YANGINLARININ 

ADEDİ VE YANAN ALAN 

YILI YANGIN ADEDİ YANAN ALAN (Ha) BİR YANGINA DÜŞEN 

YANA ALAN (Ha.) 

1983 968 3 556 36 

1984 1.433 7.538 5.2 

1985 1.793 26.006 145 

1986 1.526 11.037 7.2 

1987 1.310 10 746 82 

1988 1.372 18.210 132 

1989 1 633 12.610 7.7 

1990 1.725 13 000 7.5 

1991 1.448 7.590 5.2 

1992 2.110 12.312 5.8 

TOPLAM 15318 122.605 8.0 
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TABLO 77: YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI İLE İLGİLİ ORMAN 
YANGINLARIYLA MÜCADELE YATIRIMLARI HEDEFLERİ 

A D E T 

Yatırımın Cinsi 
1995 1996 1997 1998 1999 TOPLAM 

Kule İnşaatı 14 14 14 12 12 66 

ilk Müd. Ekip Binası 42 42 42 42 42 210 

Yangın Emniyet Yol.Km 700 700 700 700 700 3500 

Havuz 15 15 15 15 15 75 

Arazöz 30 30 30 30 30 150 

Telsiz 1030 1000 1000 1000 1000 5030 

Meteoroloji İst. 17 17 18 18 18 88 

Radyo istasyonu 1 1 1 1 1 5 

Motorlu testere 100 100 100 100 100 500 

Role Binası 3 3 3 3 3 15 

Telsiz Atölyesi 2 2 1 1 1 7 

TABLO 78: ORMAN ZARARLI BÖCEKLERİ İLE PROJELERE 
BAĞLI OLARAK BELİRLENEN MÜCADELE UYGULAMA 
ALANLARI VE GİDERLERİ 

YILI MÜCADELE ALANI (Ha.) GİDER (Milyon TL.) 
1988 166,716 1,500 

1989 286,812 3,000 
1990 243,000 5,000 
1991 213,000 7,000 

1992 215,000 10,000 
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TABLO 79:1988-1992 DÖNEMİNDEKİ BİYOLOJİK MÜCADELE FAALİYETLERİNE AİT GERÇEKLEŞME DURUMU 

YATIRIM CİNSİ 1988 1989 1990 1991 1992 

Adet Mücede 

Alanı (Ha.) 

Adet Mücede 

Alanı (Ha.) 

Adet Mücede 

Alanı (Ha.) 

Adet Mücede 

Alanı (Ha.) 

Adet Mücede 

Alanı (Ha.) 

Kuş Yuvası 50.710 20 204 52.000 30.595 30 000 12 700 21.800 6.500 24.800 10.560 

Karınca transplantasyonu 1 350 1 778 450 290 372 300 200 40 200 40 

R.Grandis Üretimi 60 000 2.646 103.550 5.000 132.642 7.000 148.081 7.000 229.590 10.400 

Laboratuvar inşaatı 1 1 1 
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TAHLO 80: YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE YAPILACAK 
BÖCEK VE HASTALIKLARI İLE MÜCADELE YETİRİM HEDEFLERİ 

YATIRIM CİNSİ Yatır.Top. 

Miktar 

1995 

Miktar 

1996 

Miktar 

1997 

Miktar 

1998 

Miktar 

1999 

Miktar 

Kuş Yuvası 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Karınca transplantasyonu 2.500 500 500 500 500 500 

R.Grandis Üretimi 1 500 000 300 000 300.000 300.000 300 000 300.000 

Laboratuvar İnşaatı 3 1 1 1 

TABLO 81: BİYOLOJİK MÜCADELE ENSTİTÜSÜ KURULUŞU İLE İLGİLİ YATIRIMLAR 

YATIRIM CİNSİ Toplam 

Adet 

1995 

Adet 

1996 

Adet 

1997 

Adet 

1998 

Adet 

1999 

Adet 

İdare binası ve genel 

Parazitoloji Laboratuvarı 

İnşaatı 

10 2 2 2 2 2 

Bakteriyoloj i-Vı roloj i 

Laboratuvarı 

5 1 1 1 1 1 
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TABLO 82: ORMAN ZARARLILARI VE HASTALIKLARIYLA MÜCADELE 
ÖRGÜTLERİNİN TOPLAM PERSONEL VE İSTİHDAMI 

İstihdam Sekli Orman Yüksek Müh. Laborant TOPLAM 

Entomaloji Uzmanı 48 

Fitopatoloji 24 
Biyolojik Mücadele Uzmanı 24 
Teknik Mücadele Uzmanı 48 
Laboratuvar Görevlisi 24 

TOPLAM 144 + 24 168 

TABLO 83: BİYOLOJİK MÜCADELE ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE İSTİHDAM 
DURUMU 

Personelin Cinsi 1995 1996 1997 1998 1999 
Orman Yüksek Müh. 13 3 16 
Laborant - 1 6 
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TABLO 84: ORMANLARDA İŞLENEN ÇEŞİTLİ SUÇLARVE ZARAR MİKTARlARi 

YILI YERLEŞME AÇMA KESME TAŞIMA ZARAR TOPLAMI 

Suç Adedi Dekar Suç Adedi Dekar m3 Kent?.! Suç Adedi rr»3 Kental Suç Adedi m3 Kental m3 Kental 

1982 3065 13.880 9.416 42 361 24833 147 398 20 334 51.688 227 619 10220 7 201 59377 83.922 434 394 

1983 1.309 10.122 7.168 40141 19.851 100.450 16.749 36.253 237 924 11.605 5727 71 764 61.831 410.138 

1984 3.157 5.739 7.957 30 455 9.694 109.411 15.208 29 937 153 599 13804 5033 71 816 44 664 334 826 

1985 2.609 4.806 8.431 26 702 8272 93 431 17 153 32248 194 223 12 820 3.109 63 417 43 629 351.071 

1986 2.601 5.948 7737 22 829 12.638 105.797 14 997 33474 148.414 11 307 6 473 45880 52.585 300 091 

1987 2.748 9.900 8.326 34.029 9.677 64 065 15.130 42.911 122 671 10.452 4 364 40 854 56 952 227 590 

1988 2.246 10.431 6.916 25 895 11.515 92.850 15.605 50 577 134.777 10 905 6458 42.561 68.550 270 188 

1989 2.601 5.948 7737 22829 12 638 105.737 14.997 33474 148.414 11.307 6.473 45 880 52585 300 031 

1990 2.310 7666 7.277 24398 11.097 163 903 15.038 56 841 156.981 8.188 4 949 34 554 72.887 355 438 

1991 2.560 6 843 6.055 21 428 8441 69 618 13 659 45.074 93.480 9143 4.471 35 041 57 986 198.139 

1992 2.084 9.328 5.077 25 282 7 921 62.870 18.359 58188 170.851 7 936 4.984 27 330 71.093 261 051 

NOT: Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı kayıtlanndan alınmıştır 

TABLO 85: ORMAN KORU MA YATI Rl M LARI 

YATIRIMIN CİNSİ YATIRIMIN MİKTARI YATIRIMIN YILLARA DAĞILIŞI 
1995 1996 1997 1998 1999 

Adet Adet Adet Adet Adet 

Toplu Koruma 

Ekip Binası 

375(1500) 75(300) 75(300) 75(300) 75(300) 75(300) 

Motorlu Taşıt Araa 1850 370 370 370 370 370 

Telsiz 1855 371 371 371 371 371 

NOT: Adet bölümündeki ilk rakam bina sayısını, parantez içindeki rakam ise lojman 

adedini göstermektedir 



BÖLÜH-8 

ORMAN-HALK İLİŞKİLERİ 
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BÖLÜM - 8 

ORMAN - HALK İLİŞKİLERİ 

8.1. GİRİŞ: 

Orman-halk -ilişkilerinin insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi 
bulunmaktadır. Bu ilişkileri; ormanların çevre ve halk üzerindeki etkileri ve 
halkın ormanlar üzerindeki etkileri olarak ele almak gerekmektedir. 

Orman-halk ilişkileri, ormanların halk üzerindeki etkileri açısından 
değerlendirildiğinde;ormanlar yüksek derecede ekonomik ve sosyal içerikli değer 
taşıyan doğal kaynakların başında gelmektedir. Ormanlar, ürettikleri hammadde 
odun ürünleri ve odun dışı orman ürünleri dışında tüm canlıların, dolayısıyla 
insanların yaşamında önemli yeri olan büyük değerlere sahiptir. 

Ormanların; yağışları arttırma, hava hareketlerinin yönünü ve hızım 
değiştirme, iklim rejimini düzenleme, erozyonu engelleme, oksijen üretip 
karbondioksit tüketme, suları temizleme ve niteliğini iyileştirme, doğal bir süzgeç 
olarak havanın tozlarını süzerek havayı temizleme, yeraltı sularım düzenleme, 
insanlara sağlık kazandırma gibi sınır tanımayan evrensel düzeyde etkili işlevleri, 
canlılar, insanlar ve halk üzerindeki etkilerinin ne kadar büyük bir önem 
taşıdığım ortaya koymaktadır. 

Günümüzde, şehirleşmenin getirdiği aşırı baskı dolayısıyla giderek artan 
rekreasyonel alan ihtiyacı da, ormanların halk üzerindeki fonksiyonel önemini 
ortaya koyan bir başka örneği teşkil etmektedir. 

Orman-halk ilişkileri, halkın ormanlar üzerindeki etkileri açısından ele 
alındığında; ormanlar, insanların artan ihtiyaçları karşısında yoğun bir tahribata 
uğratılmakta, giderek azaltılmaktadır. 

Dünyada gelişmemiş ülkelerdeki ormanlarda, bilhassa tropikal yağmur 
ormanlarında büyük çapta azalmalar olduğu gözlenmektedir. 

Ülkemizde de orman sayılan alanlar daraltılmakta olup bunun başlıca 
nedenleri; sık sık yapılan yasal değişiklikler, tarım arazisi kazanmak amacıyla 
yapılan ormansızlaştırma, orman yangınları, yüzeysel üretim yapan kuruluşların 
neden olduğu orman kayıpları, yanlış ormancılık tekniği uygulamaları ile meydana 
gelen kayıplardır. 

Ayrıca, ülkemizde orman-halk ilişkileri çerçevesinde değerlendirilen ve 
mevcut yasalar gereği, tapulu kesim adı altında yapılan kesimler de mevcut 
ormanlar üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır, örneğin son beş yılda, yıllık 
ortalama olarak 12.530 tapulu kesim izniyle ortalama 600 bin m3 hammadde odun 
üretilip nakledilmiştir. 

Ormanlardan orman köylülerine sağlanan zati ihtiyaç vb. gibi ekonomik ve 
sosyal katkılar da orman-halk ilişkilerinin bir başka örneğini teşkil etmektedir. 

Bütün bunlara karşın, ormanların insanlar ve halk üzerindeki olumlu 
etkilerinin ve fonksiyonel işlevlerinin hala yeterince kavranamamış olduğu, orman 
kaynaklarının ağırlıklı olarak gelir getirici kaynaklar şeklinde mütalaa edildiği 
görülmektedir. Ormanların bu şekilde değerlendirilmesinin ancak kısa vadeli ve 
sınırlı bir düzeyde geçerli olabileceği düşünülmemektedir. Oysa ki, orman- halk 
ilişkilerinin ağırlıklı olarak, ormanların fonksiyonel işlevleri göz önünde 
bulundurularak geliştirilmesi, hem bu kaynakların mevcudiyetini sürekli olarak 
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garanti altına alacak hemde sonsuz ekonomik fayda sağlayacaktır. 

Orman-halk ilişkileri, etkileşim açısından genel hatları ile ortaya 
konulduktan sonra, ülkemiz ormancılığı açısından büyük bir önem taşıyan ve 
Bakanlığımız'ın ana görevlerinden biri olan Orman- Köy İlişkilerinin düzenlenmesi 
ve buna ilişkin politikalar Orman-Halk ilişkileri başlığı altındaki bu raporun 
ağırlıklı konusu olarak ele alınmıştır. 

8.2. ORMAN-KÖY İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ 

Ülkemiz ormanlarının içinde veya kenarında 1990 nüfus sayımına göre 9.1 
milyon orman köylüsü 17.900 köyde yaşamaktadır. Geleneksel olarak topraklarına 
bağlı orman köylüsü ile orman arasında sosyal, ekonomik, hukuksal ve kurumsal 
bir ilişkiler boyutu bulunmaktadır. 

Bu çerçeve içerisinde ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi ile 
birlikte orman köylüsünün sosyo-ekonomik kalkınmasına yararlı olabilecek orman 
ve ormancılıkla, halk ilişkilerinin değerlendirilmesine ait etkinlikler ormancılık 
sektörünün çalışma alanım oluşturmaktadır. 

Ormanların yer aldığı bölgelere halkın kom, mezra, mahalle ve köy gibi 
dağınık yerleşim yeri tipleri ile yaşamak üzere gelişlerinin tarihsel bir 
başlangıcım kesinlijkle belirlemek mümkün değildir. Ancak bu yerleşim düzeni ile 
bunun yoğunluğunun normal olmadığı kolayca savunabilir. Durumun siyasi göçlerin, 
savaş ve istilaların, uzun süren, tekrarlanan etkilerine ve Anadolu'nun bu 
yörelerdeki çok özel konumuna bağlı olduğu ifade edilebilir. Nitekim XVI. Yüzyıl 
Celali isyanlarının ovalardan, kasaba ve kentlerden ormanların yer aldığı sarp, 
uzak ve dağınık yerlere kaçılarak buraların yurt edinilmesine, yani orman 
köylerinin ve orman köylülüğünün meydana gelmesine hız kattığı söylenebilir. 
Osmanlı I imparatorluğu döneminde ormanlardan "Cibali Mübaha" zihniyeti ile 
yararlanma, toplumun her kesiminde görülmüştür. Ancak orman köylüsünün 
ormanlardan yararlanması çok daha yoğun biçimde, yaşamlarının bir parçası 
olarak asırlardır sürmüş, günümüze kadar gelmiştir. Bu arada birçok orman içi 
köyü giderek orman kenarı köyü özelliği kazanmıştır. 

Orman Köyleri kentlerden uzak, sarp ve dağlık yörelerde kurulu 
olduklarından, yol su elektrik, okul, hastahane...vb. gibi alt yapı konularında 
devlet olanaklarından çok düşük oranda yararlanabilmişlerdir. 

Ormancılık Sektörü içinde orman köyleri, zati ve toplu ihtiyaçlarının 
giderilmesi için. yasalara göre. ormanlardan çok ileri boyutlarda 
yararlanmaktadırlar. 

Diğer yandan ormancılık çalışmalarında, yılda 70 gün çalışma temeline göre 
ve her aileden bir kişi olmak koşuluyla ailelerin % 19.7 si için ormancılık geçim 
kaynağı olmaktadır. 

6831 Sayılı kanunun 40. maddesi ve 1906 ile 3373 Sayılı kanunlarla 
değiştirilen 34. maddesi doğrultusunda Devlet ormanlarında kesme, taşıma, toplama, 
imal, bakım imar, ağaçlama, yol yapımı gibi orman işlerinin öncelikle o yöredeki 
köy kooperatifleri kanalıyla orman köylülerine yaptırılması öngörülmüştür. Bu 
kanuna göre işçilik bedelleri dışında büyük oranda kanuni hak adı altında 
sübvansiyon şeklinde kaynak aktarımı sağlanmaktadır. 

Ayrıca Bakanlık bünyesinde oluşturulan "Orman Köylüleri Kalkınma Fonu" 
aracılığı ile orman köylülerinin kalkınmalarına katkı sağlamak amacıyla düşük faizli, 
uzun, orta, kısa vadeli olmak üzere projeye dayalı kademeli kontrollü ferdi kredi, 
kooperatif kredi yardımı ve köy tüzel kişilerine alt yapı hizmetleri için karşılıksız 
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yenileme çalışmaları ile mevcut yol şebeke planlarına dahil edilecek (Üretim yolu) 
yaklaşık 86.545 km olarak hesaplanmaktadır. Yenileme sonucu planlarda yer alacak 
yol tulü 201.810 km orman yolu ve 2820 km de orman dışı ağaçlandırma yoludur. 

Yenileme çalışmalarında her orman işletme şefliği için bir adet plan yapılması 
öngörülmektedir. Dolayısıyla daha önce seri bazında yapılan planlar uygulamadan 
kalkmış olacaktır. 

Vll'nci ve VIII'inci plan dönemlerinde* her yıl ortalama ICO adet orman 
işletme şefliğinin orman yol şebeke planının yapılması amaçlanmaktadır. Bu 
yenileme çalışmaları ile, bozuk orman alanlarının, dolayısıyla orman içi 
ağaçlandırma alanlarının, milli park sahalarının yol şebekesi çözümlenecektir. 

Öte yandan, orman dışı ağaçlandırma alanlarının yapımı öngörülen yollarla 
yangına hassas orman mıntıkalarında yapılacak yangın emniyet yollarının planlama 
çalışmalarının Vll’nci ve VIII 'inci plan dönemi içinde tamamlanması 
öngörülmektedir. Bu çalışmaların yani orman dışı ağaçlandırma alanları için ihtiyaç 
duyulan toplam 2820 km. yolun her yıl ortalama 282 km sinin, yangına hassas 
orman mıntıkaları için yapılması öngörülen 20.000 km yangın emniyet yolunun 1992 
yılı sonu itibariyle 8340 km.si inşa edilmiştir. Yapılacak olan 11.650 km yangın 
emniyet yolunun planlama çalışmaları her yıl ortalama 1166 km yapılarak VIII'inci 
plan dönemi sonunda bitirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yukarıda açıklanan plan yenileme çalışmalrı ile ilgili Vll'nci plan dönemi 
hedefleri Tablo: 144 de toplu olarak görülmektedir. 

Bu planlama çalışmalarının yanısıra, bu dönem içerisinde, etüd-aplikasyon 
ve proje çalışmaları, orman yolu büyük onarım, sanat yapısı, üst yapı ve köprü 
yapım çalışmaları da gerçekleştirilecektir. 

Yol yapım faaliyetlerine ait Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi 
hedeflerinin yıllar itibariyle dağılımı Tablo: 145 de gösterilmiştir. 

Öte yandan, orman dışı ağaçlandırma alanlarında her yıl ortalama 60 km yol 
■inşa edilecektir. Bu yolların tamamı (2320 km) bu tempo ile 2041 yılında inşa 
edilmiş olacaktır. Bunun yanısıra yangın emniyet yollarının yapımı her yıl 500 km 
olarak, kule kulübe yollarının yapımı her yıl 200 km olarak sürdürülecektir. Bu 
miktarlar her yıl inşa edildiği takdirde yangın emniyet yolları 2018, kule kulübe 
yolları 2000 yılında tamamlanmış olacaktır. 

Orman Bakanlığının kurulması ve Bakanlıklar arası protokol ile. 1985 yılında 
KHGM.'ne devredilen tamirhane ve iş makinalarımn geri alınmsı sonucu 1992 
yılından itibaren tüm orman yolu faaliyetleri fiilen OGM.’ce yürütülmektedir. Yeni 
yol, büyük onarım, yangın emniyet yolu, kule kulübe yolu, traktör yolu yapımı 
ile tüm mevcut yolların tamir bakımı için gerekli iş makinası ihtiyacı aşağıya 
çıkarılmıştır. 

İşin Adı iş Makinası İş Kapasitesi Program Makina Parkı 
İhtiyaç Mik. 

Yeni Yol 
Büyük Onarım 
Kule Kulübe Yolu 
Traktör Yolu 
Yangın Em.Yolu 
Üst Yapı 

Tamir Bakım 

1 Dozer+1 Kopresör 

1 Loder+5 D.Kamyon 
1/2 greyder 
1 Greyder 

10 Km/Yıl 
20 Km/Yıl 
10 Km/Yıl 
20 Km/Yıl 
25 Km/Yıl 
20 Km/Yıl 

200-300 Km/Yıl 

4254 
2000 

200 
200 
500 

1684 

120000 

425 Dozer+Kompr. 
100 
20 
10 
20 

84 Loder+420 
D.Kam.+42 Greyder 
500 greyder 
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Orman yolları faaliyetleri için makina parkı ihtiyacının olduğu, mevcut 

Dozer 575 Adet 
Kompresör 575 Adet 
Loder 575 Adet 
D.Kamyon 575 Adet 
Greyder 500 Adet 

makina parkına ait Tablo:142'ye baktığımızda OGM'nde mevcut makina parkının bu 
işler için yeterli olmadığı, makina parkının yenilenerek ihtiyaç miktarlarının 
tamamlanması gerektiği, bu süreç içinde proğramın gerçekleştirilmesi için ihale ile 
özel sektöre iş yaptırılması gerekmektedir. 

Bütün çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde, aşağıda gösterilen üretim ve 
ağaçlandırma hedeflerine, dolayısıyla ORMANCILIK ANA PLANI'nda gösterilen tüm 
ormancılık hedeflerine ulaşılma imkanı sağlanmış olacak, keza diğer hizmetler de 
zamanında noksansız olarak yapılabilecektir. 

11.8 İLKELER VE POLİTİKALAR 

11.8.1 İlkeler: 

- İşletmecilik faaliyetlerinde, maliyet düşürücü ormancılık tekniğine uygun 
toplu üretim yöntemlerine yönelirken, üretim girdilerini ve özellikle makina parkım 
optimal kapasitede kullanmayı sağlamak için mevsimlik işler yerine tam yıl ve toplu 
çalışmayı (Şantiyeli) amaçlayan çabalar hızlandırılacaktır. 

- Bu amacı gerçekleştirecek alt yapı ve personel eğitimi öncelikle 
geliştirilecektir. 

- Orman yangınlarıyla, mücadele etkinliğini artırmak ve mevcut ormanlar ve 
yeni tesis edilmiş ağaçlandırma alanlarındaki saha emniyetini artırmak için 
öncelikle yangına hassas ormanları kapsayacak yangın emniyet yollarının planları 
tamamlanacaktır. 

- Orman içi ve dışı ağaçlandırma alanlarının yol şebeke planları, gerekli 
görüldüğünde ihale ile de yaptırılabilecek ve yıllık ağaçlandırma yapım 
proğramına uygun olarak bu yolların yapımı gerçekleştirilecektir. 

- Orman yol şebeke planlarının yenilenmesi on yılda tamamlanacaktır. 

- Orman yolları ile, orman içi ve bitişiği köy yollarının yapım ve bakımında 
ilgili kuruluşlar arasında etkin bir işbirliği sağlanacaktır. 

11.8.2 Politikalar: 

- Planlama çalışmalarına öncelikle hız verilmelidir. 

Bunun içinde teknik personel problemi halledilmelidir. 

İşletme müdürlüklerinde Makina İkmal Şube Müdürlüğü görevlerim 
yürütecek bir birim oluşturulmalıdır. 

- Planlama çalışmalarının 10 yılda bitirilmesi için her yıl 100 adet Orman 
İşletme Şefliği yol şebeke planı yapımı gerçekleştirilmelidir. Bunun sağlıklı olarak 
yapılabilmesi amacıyla merkezde Etüd Proje Şube Müdürlüğü, Yol Planlama ve Yol 
Yapım olarak ikiye ayrılmalı, taşrada makina ikmal şube müdürlükleri elemanca 
takviye edilmelidir. 
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- Yeni kurulan ve KHGM.'nden geri alınan tamirhane müdürlüklerinin bir an 
önce tam kapasite ile çalışması sağlanmalıdır. 

- Yedek parça birikimini önlemek amacıyla Milli Kodlama sistemine 
geçilmelidir. 

- Makina parkında yenileme ve dengeleme yapılmalıdır. 

- Yapım, bakım, onarım için yeteri kadar iş makinası alınmalıdır. 

- Yeteri sayıda eğitim araçları ile donatılmış eğitim merkezleri kurulmalıdır. 

- Ankara'da İmalat ve Araştırma Şefliği kurulmalı, iş makinalarımn kısmen 
imali ve mevcut makinaların değişik amaçlı olarak kullanılmaları araştırılmalıdır. 

- Çok dik ve kayalık arazilerde yol yapımı nedeniyle doğanın tahribini 
asgari seviyeye indirebilmek için yeni yapım teknolojilerine yönelinmelidir. 

Bu amaçla ufki lağım deliği açılarak özel lağım atma tekniği ve yuvarlanan 
materyalin zararından kurtulmak için ekskavatör ve trakskavatör kullanımı teşvik 
edilmelidir. Bu işler için Ekskavatör+Trakskavatör+Uzun ufki lağım deliği açan 
makinadan oluşan 3 ekip oluşturulmalı ve bu ekipler Doğu Karadeniz ile Toroslarda 
seçilecek pilot bölgelerde kullanılmalıdır. 

- Kamu Kuruluşlarında benzer görevi yapan vasıflı işçi, personel 
ücretlerinde eşitlik sağlanmalıdır. 

- Gerekli olan makina ve teçhizatın yurt içinde yapımı gerçekleştirilmeli ve 
dövize dayalı çözümlere son verilmelidir. 

- Hizmet içi eğitime ağırlık verilmelidir. 

- Sözleşmeli eğitici personel alınabilmesi ve çalıştırılması sağlanmalıdır. 

- Teknik personelin görev ve ücret politikasının tesbit edecek yeni bir 
"Teknik Personel Yasası" çıkarılmalıdır. 

11.9 SAĞLANACAK YARARLAR 

Orman ekosistemi için öngörülen tüm yolların yapımıyla sağlanacak faydalar: 

- Yılda ortalama 4254 km. yol inşasıyla 1999 yılı sonu itibariyle toplam 
143.657 km. orman yolu mevcut olmuş olacak, dolayısıyla bu plan dönemi zarfında 
yapılacak toplam 21.270 km. yeni orman yolu ile ilave olarak 1 ila 2 milyon hektar 
dolayında yeni ormanlar üretime sokulacak ve bu ormanlarda Imar-ıslah çalışmaları 
yapmak mümkün olacaktır. Böylelikle bir yandan ormanda bölmeden çıkarma 
mesafesi kısalıp sürütme işleri kolaylaştırılırken bir yandan da orman nakliyatının 
en pahalı safhasını oluşturan bölmeden çıkarma masrafları azaltılacaktır. 

- Gerek ORKÖY, gerekse OGM tarafından yapılan ve Orman köylerinin ulaşım 
bağlantılarım sağlayan yollar sayesinde, köylülerin kasaba ve şehirlerle, genel 
deyimi ile, kültürel merkezler ile irtibatı temin edilmiş olacak, böylelikle bir 
yandan bu merkezlerde kendi ürününü satıp gelir sağlarken, bir yandan da 
kültürel gelişim gerçekleştirilecektir. 

1992 yılı sonu itibariyle mevcut olan 8340 km. uzunluğundaki yangın emniyet 
yoluna her yıl 500 km.lik katkı ile yaklaşık 24 yıl sonra yani 2018 yılında yangına 
hassas ülke ormanlarının gereksinimi olan toplam 20000 Km. uzunluğundaki yangın 
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emniyet yolu inşaatı tamamlanmış olacaktır. Bu programın muntazam olarak 
gerçekleştirilmesi ile 263.158 ha. orman alanında yangına karşı mücadelenin daha 
etkin bir şekilde sürdürülmesi olanağı sağlanmış olacak, keza 2018 yılında, 
yaklaşık 10 milyon hektara tekabül eden yangına hassas orman mıntıkalarında, bu 
olanak yaratılmış olacaktır. Orman ekosıstemine hizmet eden bu yollar dahil bütün 
yollar, araç vs. gibi tüm imkanların varlığı halinde yangın yerine en kısa zamanda 
ulaşım sağlanacak, dolayısıyla yangın büyümeden kontrol altına alma işi 
kolaylaşacak ve gerkli ikmal çalışmaları ile en kısa zamanda yangın afetinin 
bertaraf edilmesi mümkün olabilecektir. 

Orman içi yollarla birlikte orman dışı ağaçlama alanları için düşünülen orman 
yolları, üretim amaçlan haricinde aynı zamanda turistik ve rekreaktif amaçlara da 
hizmet edebilecektir. Bu suretle halkın manevi ve moral yönlerine de hitap 
edilecektir. 

Ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetleri başta olmak üzere diğer ormancılık 
faaliyetlerinde program hedeflerinin zamanında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
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TABLO 134: PLANLI DÖNEMLERDE ORMAN YOLLARI PROGRAM VE UYGULAMALARI 

İŞİN CİNSİ 1 PLAN DÖNEMİ (1963-1967) « PLAN DÖNEMİ (1968-1972) III PLAN DÖNEMİ (1973-1977) 

FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR 

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK sarfiyat % PROGRAM JYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % 

KM KM ı'OOO) TL (OOO) TL KM KM (OOO) TL (OOO) TL KM KM (OOO) TL (OOO) TL 

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

ETUD PROJE 6600 176 21400 19238 90 13506 14318 106 

YENİ YOL 16466 288096 16315 469174 14936 19760 132 918658 1492572 162 

BÜYÜK ONARIM 2451 26260 3129 4349 139 54559 104727 192 

UST YAPI 2419 31182 5894 4826 82 228094 171786 75 

KÖPRÜ (m) 2730 16673 2945 2794 95 26276 32856 125 

SANAT YAPISI 7500 80511 132417 164 

DEPO DAHİLİ YOL 34 533 

YANGIN EMNİYET YOLU 

KULE KULUBE YOLU 

TRAKTÖR YOLU 1203 29103 

TAMİR BAKIM 167462 260539 
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TABLO 134/1: PLANLI DÖNEMLERDE ORMAN YOLLARI PROGRAM VE UYGULAMALARI 

İŞİN CİNSİ 1978 YILI Vl'ÜNCÜ PLAN DÖNEMİ (1979-1983) 1984 YILi 

FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİK' rAR PARASAL MİK TAR 

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UM3ULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % 

KM KM (OOO) TL (OOO) TL KM KM (OOO) TL (OOO) TL KM KM (OOO) TL (OOO) TL 

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

ETÜD PROJE 10000 7363 78 7700 12733 165 25056 26751 107 106900 156585 145 8030 6037 101 72360 54882 76 

YENİ YOL 6200 4632 75 744000 769279 103 20736 18147 87 14236928 14215903 100 3530 3727 104 5271850 6299766 119 

BÜYÜK ONARIM 1402 949 68 44864 49698 111 5075 5231 103 1842600 2118765 115 1000 1240 124 749940 1193717 159 

ÜSTYAPI 1500 824 55 150000 79526 53 8070 570E 71 2888990 2384380 83 1500 1349 86 1122000 1217614 110 

KÖPRÜ (m) 1000 639 69 24240 17511 72 3453 2092 61 376196 336126 89 500 464 93 116500 142916 129 

SANAT YAPISI 67296 118125 175 1788389 2756864 154 722 587350 2080527 372 

DEPO DAHİLİ YOL 32 2518 225 209 93 45817 34855 76 30 27 90 15000 11957 84 

YANGIN EMNİYET YOLU 304 500 434 87 150000 118380 79 

KULE KULÜBE YOLU 26 200 132 65 200000 87760 44 

TRAKTÖR YOLU 729 223 30 30000 14630 49 531 109048 165 80000 110798 138 

TAMİR BAKİM 77530 67393 87 253695 299790 118 351424 362451 103 3739227 4517271 121 95934 82583 36 24UÜÜU0 2813/28 117 
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TABLO 134/2: PLANU DÖNEMLERDE ORMAN YOLLARI PROGRAM VE UYGULAMALARI 

İŞİN CİNSİ V'İNCİ PLAN DÖNEMİ (1985-1989) VTNCI PLAN DÖNEMİ (1990) VTNCI PLAN DÖNEMİ (1991) 

FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR 

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % 

KM KM (OOO) TL (OOO) TL KM KM (OOO) TL (OOO) TL KM KM (OOO) TL (OOO) TL 

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

ETÜD PROJE 35277 24130 68 1796045 1210045 67 4350 3342 77 1140000 608000 53 44000 2914 66 1900 1032 54 

YENİ YOL 16820 13323 79 101493700 96084427 95 2750 1801 65 44000000 33221000 76 2600 1590 61 57980 42963 74 

BÜYÜK ONARIM 5451 3554 65 14585789 16220265 111 700 464 66 5600000 7155091 128 500 248 50 6400 4177 65 

ÜST YAPI 7180 3712 52 28244000 15175603 54 900 400 44 14400000 6853613 48 450 192 43 10200 2754 27 

KÖPRÜ (m) 2710 1188 44 5562600 4295515 77 240 124 52 2400000 1646186 69 245 123 50 3920 2907 74 

SANAT YAPISI S299 3808 60 12899111 14312692 111 400 290 73 3200 3044 95 

DEPO DAHİLİ YOL 604 478 79 3828085 2289909 60 200 51 25 3200000 680000 21 56 56 1000 1106 116 

YANGIN EMNİYET YOLU 2970 2282 77 3084500 2831238 92 541 320 59 1623000 1040000 64 375 169 45 1500 835 56 

KULE KULÜBE YOLU 1027 419 41 2586640 1066426 41 100 32 32 1600000 326000 20 50 15 30 1000 284 28 

TRAKTOR YOLU 878 592 67 1335360 1021629 77 200 120 60 800000 740000 93 200 91 46 1000 771 77 

TAMİR BAKIM 511585 e 1175305 230 135173000 99624698 76 110187 95750 87 50000000 55244000 110 113061 103400 91 52500 72380 138 
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TABLO 134/3: PLANU DÖNEMLERDE ORMAN YOLLARI PROGRAM VE UYGULAMALARI 

İŞİN CİNSİ VTNCI PLAN DÖNEMİ (1992) VTNa PLAN DÖNEMİ (1993) 

FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR FİZİKSEL MİKTAR PARASAL MİKTAR 

PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SAPFTYAT % PROGRAM UYGULAMA % ÖDENEK SARFİYAT % 

KM KM (OOO) TL (OOO) TL KM KM (OOO) TL (OOO) TL 

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

ETÜD PROJE 4450 3300 74 4450 2520 57 3568 5352 

YENİ YOL 2500 1644 66 112500 82691 74 1800 133932 

BÜYÜK ONARIM 1200 819 68 27000 18174 67 1368 50616 

ÜSTYAPI 750 327 44 26250 8264 31 400 22000 

KÖPRÜ (m) 500 22Ö 45 9000 2826 31 670 20100 

SANAT YAPISI 1035 620 60 20700 11105 56 1800 72000 

DEPO DAHİÜ YOL 100 56 56 3500 1958 56 100 5000 

YANGIN EMNİYET YOLU 500 265 53 3000 1753 58 669 6600 

KULE KULÜBE YOLU 74 14 19 2750 615 22 80 4000 

TRAKTÖR YOLU 275 142 52 2750 2218 81 200 3000 

TAMİR BAKJM 114862 108413 94 70000 111533 159 116452 127950 
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TABLO 135: ORMAN YOL ŞEBEKE PLANI İHTİYAÇ DURUMU 

PROJE ADI KORU BALTALIK ORMANLIK AÇIKLIK GENEL SAHA E F G H YILLARA GÖRE YAPILACAK PLAN ADEDİ 
A B A+B C A+B+C 94 95 96 97 98 00 01 02 03 04 

ADNA 60137E 220477 822452 3979797 4802249 13 53 12 21 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

ADAPAZARI 146813 186932 333745 506155 839900 7 33 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

AMASYA 799893 941583 1741476 6253924 7995400 16 85 18 46 1 8 8 8 8 7 7 7 7 6 

ANKARA 293935 210849 504784 4277806 4782590 11 44 12 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

ANTALYA 759721 473277 1232998 805300 2038298 14 68 11 42 1 7 7 7 7 6 6 6 6 6 

ARTVİN 26928C 102117 371397 372203 743600 7 35 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

BALIKESİR 325057 344980 670037 775563 1445600 7 43 5 44 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

BOLU 510494 71903 582397 475103 1057500 12 79 2 1 8 8 8 8 7 7 7 7 7 

BURSA 366746 334325 701074 878714 1579788 7 45 5 43 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

ÇANAKKALE 300749 334288 635035 974800 1609835 8 37 3 35 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

DENİZLİ 437396 266795 704191 1022109 1726300 7 37 13 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

ELAZIĞ 60937 1041420 1102357 6926394 8028751 8 X 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ERZURUM 205683 176209 381892 6263408 6645300 9 32 7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

ESKİŞEHİR 267875 188277 456652 2082121 2538773 4 22 5 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

GİRESUN 326989 115610 442599 868101 1310700 10 41 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

İSPARTA 406494 303845 710339 985816 1696155 6 29 10 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

İSTANBUL 185932 405854 591786 1192291 1784077 8 45 17 16 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

İZMİR 437282 560182 997464 1552536 2550000 7 41 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

KASTAMONU 564032 167452 731484 580779 1312263 16 73 1 21 1 7 7 6 6 6 6 6 6 6 

KM ARAŞ 521981 264517 786498 2193054 2979552 7 33 3 141 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
MERSİN 621756 163750 785506 751485 1536991 7 37 11 26 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

MUĞLA 746815 422159 1168974 868426 2037400 12 67 12 2 6 6 6 6 6 6 5 5 5 

TRABZON 391028 144754 535782 1346018 1881800 8 40 14 6 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

ZONGULDAK 334431 196282 530713 296348 827061 8 55 11 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

KÜTAHYA 368646 198433 567079 603680 1170759 6 35 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Ş URFA-GAP 10105 1139474 1149579 5881680 7031259 5 24 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
KONYA 457557 191318 648875 4779126 5428001 6 24 10 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

SİNOP 215002 37129 312131 253167 565298 5 30 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

TOPLAM 10934607 9264689 20199296 57745904 77945200 241 1217 140 366 51 118 116 114 113 100 97 93 92 90 

NOT: 
E <> İşletme Müdürlüğü Adedi 
F <> Orman İşletme Şefliği Adedi 
G <> Planı Olmayan Orman İşletme Şefliği Adedi 
H <> Yapılacak Yangın Emn. Yolu Şebek Planı 
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TABLO 136: ÜRETİM YOLU KAREKTERİSTİĞİNİN GENEL DURUMU 

ORMAN BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YILLIK 
ETA 
m3 

ORMAN 

ALANI 
Ha. 

TOPLAM 

SERVET 

m3 

Ha. daki 

Ortalama 
Servet m3/Ha. 

Ha.daki 

Yol Tulü 
km 

Or Saha Top. 
Yol Tulü 
km 

1992 Sonu Mev. 

Yol Tulü 
km 

1992 Sonu Yap 
Yol Tulü 
km 

Daha Once 

Planl. Yol 
km 

ADANA 748954 822452 35047819 43 10 8340 5885 2455 6520 

ADAPAZARI 349807 333745 26022160 80 11 3670 2106 1564 1850 

AMASYA 1064931 174476 61410968 35 9 15670 7097 8573 8980 

ANKARA 356665 504784 20973701 42 10 5520 3783 1737 3243 

ANTALYA 1113880 1232998 58053456 47 11 14560 8526 6034 12980 

ARTVİN 703942 371397 36010703 97 13 4830 2887 1943 3980 

BALIKESİR 536382 670037 28593830 43 11 7370 4892 2478 4794 

BOLU 1647174 582397 73978077 127 16 9320 6487 2833 7780 

BURSA 596379 701074 38562672 55 11 7440 4054 3386 3280 

ÇANAKKALE 418236 635035 26731163 42 11 7480 4252 3228 4870 

DENİZLİ 478143 704191 23137847 33 11 7750 5712 2038 6970 

ELAZIĞ 15706 1102357 32972066 30 4 4410 1429 2981 4135 

ERZURUM 382968 381892 21478191 56 10 3820 2017 1803 3060 

ESKİŞEHİR 188164 456652 12826871 28 8 3650 2024 1626 2787 

GİRESUN 636149 442599 36494484 82 13 5750 3741 2009 4610 

İSPARTA 427397 710339 2851875 40 8 5680 4079 1601 4039 

İSTANBUL 359474 591788 34504664 58 11 6280 3162 3118 2815 

İZMİR 554888 997464 27805806 28 8 7980 5683 2297 5100 

KASTAMONU 1390580 731484 67308111 92 15 10970 6473 4497 9819 

K M ARAŞ 322835 786498 20773954 26 8 6290 1640 4650 4000 

MERSİN 621327 785506 29031482 40 10 7850 5130 2720 6297 

MUĞLA 907031 1168974 43624375 37 11 12860 10364 2496 11200 

TRABZON 600615 535798 29893812 56 13 6970 2494 4476 4670 

ZONGULDAK 1273978 530713 70178657 132 15 7960 5099 2861 4974 

KÜTAHYA 519628 567079 26821568 47 8 4770 3886 884 3799 

ŞANLIURFA-GAP 1149579 25163526 22 5 5160 803 4357 3115 

KONYA 138532 648875 13898963 21 8 4780 2120 2660 1867 

SİNOP 466153 312131 26771384 86 15 4680 2260 2420 2891 

TOPLAM 16819878 20199226 976322183 48 10.7 201810 118085 83725 144425 
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TABLO 137:1980-1992 YILLARI ORMAN YOLLARI PROGRAMI ve UYGULAMALARI 

YILLAR ETÜD PROJE 

PLANLAMA (Ad.) 

ETÜD PROJE 

APLİKASYON (km) 
YENİ YOL (km) BÜYÜK ONARIM (km) ÜST YAR (km) KÖPRÜ (m) SANAT YARSI (km) 

PROGRAM UYGULAMA PROGRAM UYGULAMA PROGRAM UYGULAMA PROGRAM UYGULAMA PROGRAM UYGULAMA PROGRAM UYGULAMA PROGRAM UYGULAMA 

1980 4800 5452 4600 3436 1000 1008 1770 1040 800 456 140 224 

1981 4416 5179 3971 3993 1058 2000 2000 1676 1000 518 462 558 

1982 6000 4944 3882 3613 1200 1404 1500 1872 558 466 540 99 

1983 6000 6117 3553 3632 1000 1162 1500 1145 500 309 596 1102 

1984 6030 6037 3568 3726 1000 1240 1563 1349 500 464 587 2080 

1985 6091 3000 3540 2637 1051 668 1500 862 460 59 141 1058 

1986 7048 3926 2150 1632 1100 645 1700 832 500 199 1474 1375 

1987 7300 6048 4000 3014 1300 864 1184 938 500 240 4825 4317 

1988 3 6900 6486 4175 3367 1000 662 750 412 600 296 4200 5979 

1989 100 67 6000 4760 3500 2874 1000 715 1500 668 650 394 1000 1591 

1990 20 19 4350 3342 2750 1801 700 464 900 400 240 124 5000 

1991 24 19 4400 2896 2600 1590 500 246 450 190 245 93 3200 3044 

1992 26 17 4450 3300 2500 1644 1200 819 750 316 500 226 14490 11105 

TOPLAM 170 125 73785 61487 44789 36959 13051 10955 17100 11111 7053 3842 31655 37532 
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TABLO 138: ORMAN YOLLARI BİRİM MALİYET CETVELİ 
1000 TL/Km 

YILLAR TESVİYE BÜYÜK ONARIM ÜST YAPI 

OGM KHGM OGM KHGM OGM KHGM 

1980 441 157 197 

1981 784 357 378 

1982 1021 488 504 

1983 1437 734 738 

1984 1690 963 903 

1985 3114 2222 1892 

1986 5332 2072 3946 

1987 2929 7178 3487 2807 3498 

1988 5062 11238 5245 6586 4642 

1989 9861 12121 8003 6286 5693 

1990 14431 22362 14596 13500 17020 

1991 29291 26943 16842 13690 15597 

1992 50299 22190 25272 
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TABLO 139: ORMAN EKOSİSTEMİNIN YOL DURUMU 

KAREKTERİSTİK BİRİM YAPILMASI 

GEREKLİ 

İHTİYAÇ 

1992 YILI SONU AÇIKLAMA 

YAPILAN YAPILACAK 

ETLID PROJE PLANLAMA Ad 1217 125 1092 Eski planlar dikkate alınmamıştır. 

ETÜD PROJE APLİKASYON Km 317.634 157.127 160.507 Yeni Yol+Büyük Onarım+Üst Yapı toplamıdır. 

ORMAN YOLU Km 201.810 118 085 83725 

ORMAN DIŞI AĞAÇLANDIRMA YOLU Km 2.820 2.820 Rekreasyon amaçlı yollar 

YANGIN EMNİYET YOLU Km 20.000 8 340 11.660 Yangına hassas ormanlarda yapılmaktadır. 

BÜYÜK ONARIM Km 61.100 19.315 41.785 Standardı düşük yollar. 

ÜST YAPI Km 54.724 19.727 34.997 Yapraklı ormanlarda öncelik verilmektedir. 

KÖPRÜ M 23.500 10 204 13.296 

SANAT YAPISI Km 50.000 12.000 38.000 Mevcut yollarda yapılmakta. 
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TABLO 140: 1984 YILINDA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜME 
DEVREDİLEN İŞ MAKİNALARI 

MAKİN AN İN CİNSİ | MARKA ve MODELİ İK.H.G.M.ne Devredl. 
jMakina Adedi 

İMAKINANIN DUFUMU 
jFaal JG.Fıal 

Dozer Caterpillar-D6C 31 31 
Dozer Hanomag D.600D 41 41 
Dozer Komatsu D85A-18 29 29 
Dozer Komatsu D85A-12 38 38 
Dozer Komatsu D85A-6 51 51 
Dozer Fiat-Allis Ad-20 200 200 
Dozer Fiat-Allis Ad-14 30 30 

Toplam Dozer Adedi 420 420 

Greyder Maksam BG-70 1 1 
Greyder Avaying-MG 5 5 
Greyder Galion-104 11 11 
Greyder Komatsu-GD.37.6H 38 38 
Greyder Champion-565-T 52 52 
Greyder Champion-D740 T 151 151 

Toplam Greyder Adedi 258 258 

Yükleyici Komatsu D57S-1 83 83 

Kompesör Atlas COPCO-VTDd 42 42 
Kompesör Pokorn-DV.30 42 42 
Kompesör Pokorn-DV 45 52 52 
Kompesör I.Rand-DRF.250 53 53 
Kompesör !.Rand-DRA.125 39 39 
Kompesör Maksam-70 479 479 

Toplam Kompresör Adedi 707 707 

Treyler-Çekici 
Ağır Tonajlı Kamyon 

Scania-LT 1115-38 
Scania-LT 111-50 13 13 

Damperli Kamyon Mercedes-LK-1513 558 558 

Konkasör EagleX1QX16 2 2 
Konkasör Maksan 1XX16 1 1 
Konkasör Nace(Jenaratörleri Dahil) 10 10 

Toplam Konkasör Adedi 13 13 

Silindir Hyster-C517-B 6 6 

Watanabe-WP 15WE 17 17 
Bitreli 30 30 

Toplam Silindir Adedi 43 43 

Fork-Lift lsmak-DU.1733.16 7 7 

S.Tam ir Aracı Mercedes Unimog U-L100 58 58 

Karavan M.K.E. 407 407 
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TABLO 140/1:1984 YILINDA K.H.G M.ne DEVREDİLEN İŞ MAKİNALARININ YAŞ GURUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (1985 Yılına Göre) 

CİNSİ YAŞI TOPLAM 

ADET 

Ekonomik 

Ömrünü 

Dolduran 

ADET 

0_5 6_10 11_15 15_ 

Adet Adet Adet Adet 

DOZER 86 214 120 420 120 

GREYDER 1 189 57 11 258 68 

LODER 83 83 

KOMPRESÖR 15 271 111 175 707 286 

D. KAMYON 558 558 

TREYLER 19 19 

S.TAMİR ARACI 58 58 

AĞIR TONAJLI KAM. 13 13 

SİLİNDİR 30 13 43 

FORKLİFT 7 7 7 

KONKASÖR 10 3 13 3 
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TABLO 141: 1992 YILINDA K.H.G.M.den O.G.M.ne DEVREDİLEN İŞ MAKİNALARI 

CİNSİ MARKA ve MODELİ ADEDİ DURUM 

Faal G.Faal 

Dozer Komatsu D65A-6 39 18 :1 

Dozer Komatsu D85A-12 37 24 3 

Dozer Komatsu D85A-18 29 29 

Dozer Caterpiller D6-C 24 7 7 

Dozer Hanomag D-600-D 41 17 :4 

Dozer Fiat Ali is AD-14C 29 14 5 

Dozer Fiat Allis AD-20 179 58 1:1 

TOPLAM 378 167 21 

Greyder Maksam BG-70 1 1 

Greyder Komatsu GD-376-H 26 6 :o 

Greyder Champion D565-T 31 ;1 

Greyder Champion D740-T 145 53 !2 

TOPLAM 203 59 1.4 

Yükleyici Komatsu D575-1 52 42 0 

Kompresör Maksam 70 388 143 2*5 

Kompresör Atlas Copco WT4 7 7 

Kompresör Atlas Copco WT5 3 3 

Kompresör Robot DV-30 12 2 0 

Kompresör Robot DV-45 23 1 12 

Kompresör ingersol rand DRA-125 13 8 5 

Kompresör İngersol rand DRA-250 47 33 4 

TOPLAM 493 187 3)6 

Treyler-Çekici Scania LT 1115-38 18 16 2 

Ağır Tonajlı Komyan Scania LT 1115-50 11 11 

Silindir Bitelli SD-TU-65 16 16 

Fork-l.ift Clark M-6020 5 5 

Seyyar Tam i r Aracı Mercedes Unimog U-1100 40 25 5 
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TABLO 141/1:1992 YILI İTİBARİYLE KH.G.M.den TESLİM ALINAN İŞ MAKİNALARININ YAŞ GURUPLARINA GÖRE DAĞILIMI 

CİNSİ YAŞI TOPLAM 

ADET 

Ekonomik Ömrünü 

Dolduran 0_5 6J0 11 15 15_ 

Adet Adet Adet Adet 

Dozer 41 237 100 378 337 

Greyder 1 145 57 203 202 

Loder 52 52 52 

Kompresör 70 139 284 493 423 

T reyler 18 18 18 

S.Tamir Aracı 40 40 40 

Silindir 16 16 

Forklift 5 5 5 
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TABLO 142: 1993 YILI İTİBARİYLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNALARI PARK DURUMU 

CİNSİ MARKA ve MODELİ ADEDİ DURUMU 

Faal G.Faal 

Dozer Komatsu D85A-18 181 169 12 
Dozer Komatsu D75A-1 49 48 1 

Dozer Komatsu D85A-12 33 24 9 
Dozer Komatsu D65A-6 21 18 3 
Dozer FiatAllis AD.20 109 58 51 

Dozer FiatAllis AD-14C 23 14 9 

Dozer Caterpiller D4-D 3 1 2 
Dozer Hanomag D 600-D 40 17 28 

Dozer Caterpiller D6-C 11 7 4 

TOPLAM 470 351 119 

Greyder Lokomo AH-132 143 130 13 

Greyder Champion D740-T 127 53 74 

Greyder Komatsu GD376-H 14 6 8 

Greyder Pİ-3200 12 6 6 

Greyder Maksam BG-70 1 1 
TOPLAM 297 195 102 

Kompresör Maksam 70 249 143 106 
Kompresör Komatsu EC-1057-1 60 59 1 

Kompresör Pokorny DU-45 3 1 2 
Kompresör Pokorny DU-30 2 2 

Kompresör Ingersol Rand DRF 250 44 33 11 

Kompresör Ingersol Rand DRF 125 12 8 4 

Kompresör Atlas Copco UT-5 3 3 
TOPLAM 373 244 129 

Yükleyici Komatsu D575-1 65 42 23 

Yükleyici Caterpiller 951-C 3 2 1 

Yükleyici Caterpiller 955-K 3 3 
Yükleyici Komatsu WA-320 8 8 

TOPLAM 79 55 24 

Treyler Çekici Nissan CWA-45HT 10 10 
Treyler Çekici Scania Vabıs LT1115-38 21 19 2 
Treyler Çekici Mercedes-2624 5 5 

Treyler Çekici Henehel H-261 1 1 
T reyler Çekici Oshkosh M4817 1 1 
TOPLAM 38 35 3 

Ağır Tonajlı Kamyon Scania LT1115-50 11 11 
Silindir Bitelli SDTU-65 16 16 
Fork-Lift 17 12 5 

Seyyar Tamir Aracı Mercedes Unimog U-1100 73 58 15 
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TABLO 142/1: YOL ve İŞ MAKİNALARININ YAŞ GURUPLARINA GÖRE DAĞILIMI 

(1993 Yılı İtibariyle) 

CİNSİ YAŞI TOPLAM Ekonomik 

0 5 6 10 11 15 15_ ADET Ömrünü Dol. 

Adet Adet Adet Adet Adet 

Dozer 139 243 88 470 331 

Jreyder 12 128 157 297 285 

Loder (Yük) 8 55 16 79 71 

Kompresör 81 80 212 373 292 

D.Kamyon 21 21 21 

T reyler 10 18 10 38 28 

S.Tam ir Aracı 20 51 2 72 53 

Ağır Tonajlı Kamyon 11 11 11 

Silindir 16 16 

Fork-Lift 5 12 17 29 

Kaynak: O.G.M. İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı kyıtları 

Not: Maliye ve gümrük Bakanlığınca yayınlanan 28/12/1961 tarih ve 

Vergi Usul Kanunu Madde 315 ve T.C.K. Genel Müdürlüğü 

"Makina Ekonomik Ömür Listesine" göre Ekonomik ömür doldurma saatleri: 

Dozer İçin: 10.000 saat 

Greyder İçin: 8.000 saat 

Kompresör İçin: 6.000 saat 

Yükleyici İçin: 10.000 saat 

Kamyonlar İçin: 1.000.000 km alınmıştır. 
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TABLO 143: ORMAN YOL YOĞUNLUĞUNUN 

B.AZI AVRUPA ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

ülke Adı Yol Yoğunluğu Yol Aralığı 
m/Ha. m 

1 2 3 

Türkiye 10-20 1000-500 

F Almanya 15-25 700-40 

Avusturya 20-30 500-350 

Fransa 17-20 600-500 

İtalya 8 20 1250-500 

Romanya 10-20 1000-500 

TABLO '44- 1994 YILI VII'NCI VE VIII IIMCj PLAN DÖNEMLERİNDE YILLAR i FİBARIYLE 

YOL ŞEBEKE PLANI YENİLEME ÇALIŞMALARI HEDEFLERİ 

Plan 

Dönemi 

Yıllar Ürerim Yolu Orman Dışı 
Ağaçlandırma 

Yolu 

Yangın 

Emniyet Yolu 

Adet Km Km 

1 2 3 4 5 

1994 51 

19q5 118 282 1166 

1996 116 282 1166 

1997 114 282 1166 

1998 113 282 1166 

1999 103 282 1166 

Topıam 569 1410 5830 

2000 100 282 1166 

2001 97 282 1166 

VIII 2002 93 282 1166 

2003 9? 282 1166 

2004 90 282 1166 

Toplam 472 1410 5830 

Ger. --i Topıam 1092 2820 11660 

Not: Üretim yolu şebeke planı yenileme çalışmalarında, her Orman işletme Şefliği için 
bir adet plan yapılması öngörülmektedir. 
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TABLO 145: VII'NCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ ORMAN YOLU FAALİYETLERİ HEDEFLERİ 

YATIRIM KAREKTERİSTİĞİ BİRİMİ KAREKTERİSTİK MİKTARLARININ YILLARA DAĞILIMI 

CİNSİ 1995 1996 1997 1998 1999 TOPLAM 

ETÜD PROJE PLANLAMA Adet 118 116 114 113 108 569 

ETÜD PROJE APLİKASYON Km 7938 7938 7938 7938 7938 39690 

YENİ YOL Km 4254 4254 4254 4254 4254 21270 

BÜYÜK ONARIM Km 2000 2000 2000 2000 2000 10000 

ÜSTYAPI Km 1684 1684 1684 1684 1684 8420 

SANAT YAPISI Km 1800 1800 1800 1800 1800 9000 

KÖPRÜ Mt 650 650 650 650 650 3250 
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TOHUM, AĞAÇ ISLAHI, FİDAN ÜRETİMİ, 
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BÖLÜM-12 
TOHUM, AĞAÇ ISLAHI, FİDAN. ÜRETİMİ, 

TOPRAK VE EKOLOJİ 

12.1. TOHUM, AĞAÇ ISLAHI, FİDAN ÜRETİMİ 

12.1.1. GİRİŞ : 

Teknik ormancılıkta esas amaç devamlılığın sağlanması olup, bunda orijini 
belli, üstün genetik nitelikli tohumlardan elde edilen kaliteli fidanlarla yapılan 
ağaçlandırmaların büyük önemi bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, ağaçlandırma çalışmalarındaki başarının temelini tohum ve 
fidan üretimi teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan ağaç ıslahı ile, ağacın büyüme hızı artırılmakta, daha yüksek 
kalitede odun elde edilmekte, biyotik ve abiyotik faktörlere daha dayanıklı 
bireyler ve populasyonlar yetiştirilebilmektedir. 

12.1.2. Sektörün Görevleri 

Orman Bakanlığınca yapılacak her türlü orman içi, orman dışı ağaçlandırma, 
sun'i tensil, erozyon kontrolü ve enerji ormanı tesisi çalışmaları yanında, diğer 
resmi ve özel kuruluşlar, askeri birlikler, okullar ve özel kişilerin ihtiyaç 
duyduğu orman ağacı ve ağaççığı tohumu, fidanı, çelik vb. diğer üretim 
materyallerinin temini ve yetiştirilmesi ile orman ağacı ıslahı ve orman gen 
kaynakları koruma çalışmaları sektörün ana görevidir. 

Yurt içi ve yurt dışı tohum, çelik ve fidan taleplerinin kaliteli, genetik 
bakımdan ıslah edilmiş, sağlıklı ve uygun orijinli olarak sağlanması için sektörce 
gerçekleştirilmekte olan hizmetler özet olarak aşağıda belirtilmiştir. 

a- Orman fidanlıklarının planlanması, kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi, 

b~ Tohum meşcerelerinin seçilmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi, 

c- Tohum bahçelerinin kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi, 

d- Tohum üretimlerinin, stok dengesi de sağlanarak planlanması ve buna 
paralel üretimlerinin yaptırılması, 

e- Üretilen tohumların kalite değerlerinin belirlenerek,sertifikalı tohum 
kullanılmasının sağlanması, 

f- Yurt dışından talep edilen orman ağacı tohumu, çeliği ve fidanlarının 
ihracı, 

g- Araştırmalar sonucu başarılı olduğu belirlenen egzotik tür orman ağacı 
tohumlarının temini, 

h- Tohum ve fidan ile orman genetiği ve ağaç ıslahı çalışmaları için her 
türlü alet, malzeme, ekipman, araç ve tesislerin planlanması, temini ve işletilmesi, 

ı- Orman gen kaynaklarının seçimi, işletilmesi ve korunması, 

i- Tohum ve fidan üretimi ile ağaç ıslahı hizmetlerinin arzulanan teknik 
düzeyde yapılabilmesi için hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler düzenlenmesidir. 
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GITPN (Gümrük İstatistik Tarşfe ve Pozisyon Numarası) Orman agaç ve 
ağaççığı tohumları ve fidanları için 1209.99.10 dur. 

12.1.3. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

12.1.3.1. Sektördeki Kuruluşlar : 

1992 Yılı sonu itibariyle Orman Bakanlığına bağlı 172 adet Orman Fidanlığı 
mevcuttur. Bütün yurt düzeyine yayılmış durumda olan fidanlıkların 46 adedi 
Müdürlük, 52 adedi şeflik (Mühendislik) ve 74 adedi de Geçici Fidanlık 
statüsündedir. 

Fidanlıkların sayısı ihtiyaca göre değişebilmekte, görevini tamamlayan 
fidanlık kapatılabildiği gibi lüzumu halinde yenileri açılmak suretiyle fidan ihtiyacı 
karşılanmaktadır. 

Nitekim geçici orman fidanlıkları, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve sun'i 
tensil çalışmalarına ait belirli yerlerdeki projelerin fidan ihtiyacım karşılamak 
amacıyla kurulmakta ve proje tamamlanınca kapatılarak, ihtiyaç durumunda tekrar 
yeni fidanlıklar açılmaktadır. 

Tohum üretimi ve ağaç ıslahına ilişkin uygulama hizmetleri Orman 
Bakanlığı'na bağlı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü ile 28 
Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonu ve denetiminde, hizmetlerin coğrafi dağılışı 
ve teşkiletın teknik ve idari yönden yapılanma durumuna göre Orman Fidanlık 
Müdürlükleri ve Orman İşletme Müdürlükleri vasıtasıyla konu ile ilgili Şeflikler 
tarafından yürütülmektedir. 

Tohum ve fidan üretimi ile ağaç ıslahına ilişkin araştırma hizmetleri mevcut 
11 adet Araştırma Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Diğer taraftan, fidan üretimi ve ağaç ıslahı çalışmalarına ilişkin toprak-su 
etüd ve analizleri ile toprak ıslahı çalışmaları bölgesel olarak kurulmuş 8 adet 
Orman Toprak Labortuvar Müdürlüklerince yürütülmektedir. 

1988-1992 yılları itibariyle fidanlık çalışmalarındaki gelişmeler Tablo: 146'da 
gösterilmiştir. 

1992 Yılı sonu itibariyle özel sektörce özel mülkivetli 16 adet özel orman 
fidanlığı kurulmuştur. Söz konusu fidanlıklar Tablo: 147'de gösterilmiştir. 

12.1.3.2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı 

1992 Yılı sonu itibariyle Orman Bakanlığına bağlı mevcut Orman 
Fidanlıklarının yıllık fidan üretim kapasitesi yaklaşık 760 milyon adet olup, 1988-
1992 yılları için, yıllar itibariyle yıllık fidan kapasiteleri ve kapasite kullanımları 
Tablo: 148'de gösterilmiştir. 

Özel sektör orman fidanlıklarının üretim kapasitesi yaklaşık bir milyon 
adettir. Özel sektör fidanlıklarının 1990-1992 yılları arası fidan üretim kapasiteleri 
Tablo: 149'da gösterilmiştir. 

Orman ağacı tohumları; seçilmiş ve özel silvikültürel müdahalelere tabi 
tutulmuş tohum meşcerelerinden veya özel olarak tesis edilmiş tohum 
bahçelerinden ve tohum plantasyonlarından temin edilmektedir.(Tablo 150). Tohum 
temini için belirlenen veya tesis edilen kaynakların bir üretim kapasitesi vardır. 
Ancak bu kaynaklardan elde edilen tohumun kaynağın da içerisinde bulunduğu, 
dar bir coğrafik bölgede kullanılma imkanı vardır. Bu nedenledir ki tohum 
kaynaklarının kapasite kullanımı çok düşük düzeylerde kalmıştır. 
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12.1.3.3. Üretim 

12.1.3.3.1. üretim Yöntemi-Teknoloji 

12.1.3.3.1.1. Fidan üretimi 

Orman fidanlıklarında fidan üretiminde makinalı çalışma ön planda 
düşünülmektedir. Ancak tüm iş gruplarında henüz makinalı çalışma 
yapılamamaktadır. Son 5 yılın ortalaması olarak fidan üretiminde toplam girdilerin 
% 65'ini işçilik ücretleri oluşturmaktadır. 

Kurak ve yarı kurak mıntıka ağaçlandırmalarında büyük önemi olan tüplü 
(kaplı) fidan üretiminin geliştirilmesi için Türkiye-Finlandiya işbirliği ile bir 
ormancılık projesi yürütülmektedir. Bu proje çerçevesinde yurdumuzda pilot 
olarak seçilen 5 Fidanlık Müdürlüğüne yurt dışından kaplı fidan üretim 
teknolojisine ilişkin makina ve tesisler ithal edilmiştir. Bu maksatla söz konusu 
fidanlıklarda 21 adet modern sera tesis edilmiştir. Bu teknoloji ile yılda yaklaşık 
10 milyon adet kaplı (tüplü) fidan üretilecektir. 

Gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki teknolojik gelişmeler yakınen 
izlenmekte ve ülkemiz şartlarına uygun olanların uygulama çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

12.1.3.3.1.2. Tohum üretimi 

Tohum kaynağının ağaç türüne, çeşidine ve arazi yapısına bağlı olarak, 
tohum üretiminde kullanılan yöntem ve teknolojiler yurt çapında benzer özellikler 
göstermektedir. 

Söz konusu bu çalışmalar, diğer ülkelerde kullanılan ortak yöntem ve 
teknolojiler olup, bu konuda Dünyadaki teknolojik gelişmeler devamlı izlenmekte 
ve ülkemiz şartlarına uydurulmak suretiyle uygulama çalışmaları sürdürülmektedir. 

12.1.3.3.2. ürün Standartlan : 

12.1.3.3.2.1. Fidan Standartlan 

Yurdumuzda ibreli tür fidan üretiminde TS 2265, yapraklı tür fidan 
üretiminde TS 5624 ve kavak fidanı üretiminde TS 3197 sayılı standartlara 
uyulmaktadır. 

12.1.3.3.2.2. Tohum Standartlan 

Tüm orman ağacı tohumlarının standardı yapılmıştır. Başlıca türlerin 
standart numaraları aşağıda belirtilmiştir. 

Karaçam : TS 4050 

Sarıçam : TS 4276 
Kızılçam : TS 4051 
D. Ladini : TS 4052 
T.Sediri : TS 4053 
D.K.Göknan : TS 4859 

D. Kayın : TS 4054 
Kestane : TS 4979 

Meşe : TS 5498 

Y.Akasya : TS 7029 
1 hlamur : TS 4861 
Ceviz : TS 7461 
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12.1.3.3.3. Üretim Miktarı 

12.1.3.3.3.1. Fidan Üretimi Miktarı 

Fidan üretimindeki gelişmeler 1988-1992 yılları arasında yıllar itiba-iyle 
Tablo :151'de gösterilmiştir. 1991 Yılından itibaren yıllık bütçeler ile 
ağaçlandırmalara yeteri miktarda ödenek tahsis edilememiştir. Bu neoenîe 
ağaçlandırma programlarında düşüşler olduğundan buna paralel olarak fidan 
üretiminde de düşüşler olmuştur. Ancak, son yıllarda tüplü (kaplı) fidan üretimi 
ile yapraklı tür orman ağacı fidanlarının, genel fidan üretimi içindeki oranları 
arttırılmıştır. 

12.1.3.3.3.2. Tohum Üretimi Miktarı 

Tohum üretim miktarları 1988-1992 yılları için yıllar itibariyle Tablo: 152'de 
gösterilmiştir. 

Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere, üretim miktarlarında yıldan yıla 
bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum, ağaçlandırma ve erozyon konsrolu 
programlarının miktarına, tohum ihracatı potansiyeline, ağaç türünün biyoloğsine 
uygun olarak tohum meşcerelerindeki zengin veya zayıf tohum yılı olmasına, 
aktüel tohum stok durumuna ve bütçe ile verilen ödeneklerin miktarına bağlı 
olmaktadır. 

12.1.3.3.3.3. Fidan ve Tohum Üretim Değeri 

Fidan ve Tohum üretim değerleri 1988-1992 yılları için yıllar itibariyle tablo: 
153 ve 154'de gösterilmiştir. 

12.1.3.4. Maliyetler 

Orman Bakanlığı Orman Fidanlıklarında üretilen başlıca türlere ait tohum 
üretim maliyetleri, 1988 ve 1992 yılları birim fıatlarıyla Tablo : 155'te, fidan ıretim 
maliyetleri ise 1988 birim fıatları ile Tablo : 156'da 1992 yılı birim fiatlarıyia da 
Tablo : 157'de gösterilmiştir. 

12.1.3.5. Dış Ticaret Durumu 

12.1.3.5.1. ithalat 

Vl’ncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, Orman Bakanlığınca, fidan itnalatı 
yapılmamıştır. 

Yapılan araştırmalar sonucu yurdumuz iklim şartlarına uygunluğu belirlenen 
egzotik türlerin tohum ithalatı yapılmaktadır. 

1988-1992 yılları arasında, yıllar itibariyle yapılan tohum ithalatı miktzrı ve 
cari fiyatlarla tutarı Tablo: 158'de gösterilmiştir. 

1988-1992 yılları arasında yıllar itibariyle yapılan tohum ithalatı değer’, 1988 
yılı sabit fiyatlarıyla Tablo: 159'da gösterilmiştir. 

Tohum ithalatının tamamı AT ülkeleri ve ABD'den yapılmış olup, 1988-1992 
yılları arasında yapılan tohum ithalatı Tablo: 160'da gösterilmiştir. 

12.1.3.5.2. İhracat 
Orman Bakanlığınca 1988-1992 yılları arasında yapılan tohum, kozahk ve 

kavak çeliği ihracatı miktarları ile değerleri yıllar itibariyle Tablo : 161 ve 152 'de 
gösterilmiştir. 
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Tohum, kozalak ve kavak çeliği ihracatının 1988 yılı sabit fiatlarıyla CİF 
değeri Tablo:163'te gösterilmiştir. 

AT, EFTA ve Diğer ülkelere 1988-1992 yılları arasında yapılan Tohum kozalak 
kavak çeliği ihracat durumları yıllar itibariyle Tablo : 164'de gösterilmiştir. 

12.1.3.6. Stok Durumu 

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve sun'i tensil çalışmalarının yıllık tohum 
ihtiyacı, tohum veriminin zengin veya zayıf oluşu ve soğuk hava depolarında 
kalitelerinin bozulmadan muhafaza edilmesi durumları göz önüne alınarak, tohum 
üretim programları yıllık olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. 

Karaçam, sarıçam, kızılçam, ladin vb. türlerin tohumları +4 C'de çalışan 
soğuk hava depolarında uzun yıllar; sedir, göknar ve kayın gibi yumuşak kabuklu 
tohumlar ise -5 C'de uygun rutubet yüzdeleri ile en az 1 yıl emniyetli bir şekilde 
muhafaza edilebilmektedir. Bu amaçla kurulmuş 22 adet soğuk hava deposu 
mevcuttur. Ancak, bu şekilde muhafaza edilen tohumların miktarı, aynı yıl toplanıp 
kullanılan tohumlara oranla çok cüzi miktarda kalmaktadır. 

12.1.3.7. Yurt İçi Tüketimi 

Orman Bakanlığına bağlı orman fidanlıklarının mevcut fidan üretim kapasitesi 
ve üretim miktarları bugünkü talebi karşılayabilecek düzeyde olduğu gibi 
"Ormancılık Ana Planı" ndaki ağaçlandırma hedeflerine göre önümüzdeki yıllar 
içinde yeterli olup, bir darboğaz bulunmamaktadır. 

Tohum üretiminde de her hangi bir darboğazımız yoktur. Stoklarımız ve yeni 
yıl üretimiyle birlikte her yıl fidan üretim programlarına yetecek kadar muhtelif 
tür ve orijinden tohum mevcut bulunmaktadır. 

1988-1992 yılları arasında yıllar itibariyle fidan ve tohum tüketim durumları 
Tablo: 165'de gösterilmiştir. 

1988-1992 yılları arası, orman ağacı tohumları yurt içi satış fiyatları yıllar 
itibariyle Tablo: 166'da gösterilmiştir. 

Yurdumuzda yetişen orman ağacı tohumları, yetişme muhiti istekleri benzer 
olan bazı Avrupa ve AT ülkelerinde kullanılmaktadır.Orman ağacı tohumlarının bazı 
AT ülkeleriyle fiyat mukayeseleri Tablo : 167'de gösterilmiştir. Kıyaslamada, 1992 
yılı fiyatları esas alınmıştır. 

Orman Bakanlığına bağlı orman fidanlıklarında üretilen başlıca ağaç türleri 
fidanları için satış fiyatları Tablo :168'de gösterilmiştir. Enflasyonist baskılar 
nedeniyle sadece 1993 yılı satış fiyatları esas alınmıştır. 

Bazı türlerin özel ağaçlandırmalarda daha fazla kullanımım teşvik maksadıyla 
fiyatlarda sübvansiyon uygulanmıştır. 

12.1.3.8. İstihdam 

1992 Yılı sonu itibariyle mevcut 172 adet fidanlıkta, 136 adet teknik, 1080 
adet yardımcı personel istihdam edilmektedir. 

Orman fidanlıklarında 1992 yılında 99 daimi işçi çalıştırılmıştır. Ayrıca 1992 
yılında 2450 kalifiye, 41100 düz işçi olmak üzere, toplam 43550 Adam/Ay karşılığı 
11862 adet işçi istihdamı yaratılmıştır. 

Yıllar itibariyle orman fidanlıklarında çalıştırılan işçilerin durumu Tablo: 
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169'da gösterilmiştir. 

Orman fidanlıklarında teknik ve yardımcı eleman ile kalifiye işçiye ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Tohum üretimi ve ağaç ıslahı hizmetleri, Orman Bakanlığı, Orman Ağaçlar-' ve 
Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğünün teknik gözetim ve denetiminde, Orman 
Fidanlık Müdürlükleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince yürütülmektedir. Bu 
birimlerde görevli elemanlar aynı zamanda fidan üretimi ile işletmecilik görevlerini 
de yürütmektedir. Bu nedenle, Tablo: 170’de sadece Orman Ağaçları ve Tohumları 
Islah Araştırma Müdürlüğünün istihdam durumu verilmiştir. 

12.1.4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

12.1.4.1. Genel Değerlendirme 

Mevcut orman fidanlıklarının fidan üretim kapasiteleri bugün için yeterli 
görülmektedir. Ancak, yetişmiş teknik, yardımcı eleman ve kalifiye işçi noksanlığı 
ile fidanlıklarda kullanılan vasıta ve makinaların büyük bir bölümünün ekonomik 
ömürlerini doldurmuş olmaları nedeniyle fidan üretiminde zaman zaman güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır. 

Ayrıca teknolojik gelişmelere paralel olarak, mevcut tesislerin yenilenmesi 
ile yeni kurulan fidanlıkların bina ve tesis ihtiyaçları, zamanında yeterince 
karşılanamamaktadır. 

Diğer taraftan genelde Türkiye topraklarının karakteri gereği fidanlıkların 
toprakları fidan üretimi için ideal bir yapıda bulunmamaktadır. Bu bakımdan, 
orman fidanlıklarında toprak ıslah çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Her beş 
yılda bir periyodik olarak, toprak analiz ve gübreleme raporları yapılmakta, ancak 
raporlarda belirtilen toprak ıslah tedbirlerinin tümü, maddi imkansızlıklar 
nedeniyle yeterince yerine getirilememektedir. 

Diğer taraftan, kurak ve yarı kurak mıntıka ağaçlandırmalarında kullanılması 
kaçınılmaz olan tüplü (kaplı) fidan üretimi için Türkiye-Finlandiya Ormancılık 
Projesi 1992 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu proje çerçevesinde seralarda 
yaklaşık 2,5 milyon adet kaplı (tüplü) fidan üretimi gerçekleştirilmiştir, daha 
sonra uygulama sonuçlarına göre bu miktar daha da arttırılacaktır. 

Orman fidanlıklarında, fidan üretiminde, miktar kadar kalite de önem 
taşıdığından, bu konuya da ağırlık verilmesi gerekmektedir. Ancak kaliteli fidan 
üretiminde fidanlık toprak, vasıta, makina, ekipman ve tesis gibi faktörler 
yanında, -nsan faktörü de çok büyük önem taşımaktadır. 

Bu bakımdan, orman fidanlıklarının bugün için en önemli problemlerinden 
birisi de fidanlık konusunda yetişmiş teknik eleman noksanlığıdır. Fidanlık 
hizmetleri belirli bir uzmanlaşmayı gerektirdiğinden bilhassa teknik eleman 
yönünden büyük darboğaz bulunmaktadır. 

1992 yılında orman fidanlıklarına Genel Bütçeden yeterli ödenek 
verilemediğinden, kaliteli fidan üretiminde dar boğaza düşülmüştür. 

Bununla beraber Türk Standartlar Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 2265 
sayılı iğne yapraklı, TS 5624 sayılı geniş Yapraklı Tür ve 3197 sayılı kavak fidan 
standartlarına uyulmaktadır. 

Yurdumuz fidanlıklarında tüplü fidan üretiminde uygulanmakta olan mevcut 
teknoloji gerek ekonomik gerekse fidan kalitesi yönünden pek uygun değildir. Bu 
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nedenle tüplü (kaplı) fidan üretiminde büyük mesafeler almış olan ülkelerden 
Finlandiya'dan, bu konuda 1992 yılında teknoloji transferi yapılarak 5 pilot 
bölgede fidan üretimine geçilmiştir. Bu maksatla 21 adet modern sera tesis 
edilmiştir. İlk yıl uygulaması olarak yaklaşık bir milyon adet kaplı(tüplü) fidan 
üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Orman ağacı ıslahı, ekonominin isteklerine uygun, yüksek kaliteli odun 
hammaddesi sağlanan ormanların yetiştirilmesini temel ilke kabul eden, bilimsel 
ağırlıklı bir çalışmadır. 

Karakteri itibariyle geniş kapsamlı olması gereken ağaç ıslahı ile ilgili 
çalışmalar, bugüne kadar, parça parça ve dar kapsamlı çalışmalar şeklinde 
yürütülmüştür. Bu konuda çalışan uygulayıcı kurumlar, araştırma kurumlan ve 
fakülteler arasında yeterli işbirliği sağlanamamıştır. 

Tohum temini ve ağaç ıslahı hizmetlerinde en önemli kural, ağaçlandırmalarda 
uygun orijinli ve genetik olarak ıslah edilmiş kaliteli tohum kullanmaktadır. Bu 
kurala uyulduğu takdirde yapılan ağaçlandırmalar, biyolojik kütle olarak sağlıklı 
ve dayanıklı olacaklar ve aynı zamanda birim alandan alınacak ürün de % 10-35 
arasında artabilecektir. 

Uygun orijinli tohum kullanımının sağlanması için asli ağaç türlerimizden 
karaçam, kızılçam, sarıçam, ladin, sedir ve kayında yetişme muhiti verilerine göre 
tohum transfer rejyonlama çalışmaları tamamlanmış olup, fidanlıklarımızda tohum 
ekimleri tohum transfer rejyonlaması prensipleri çerçevesinde yapılmaktadır. Orijin 
bölgeleri, en sağlıklı olarak orijin ve döl denemeleri ile belirlenebilir. Geçtiğimiz 
dönemlerde başlatılan orijin denemeleri tamamlandığında tohum transferleri daha 
isabetli yapılabilecek, dolayısıyla en az rizikolu orijin tercihi mümkün olacaktır. 

Ağaç ıslahının ilk aşamalarında kaliteli tohum kullanımı için sırası ile; kaliteli 
tohum kaynaklarının bulunması, bunlarda özel müdahaleler uygulanarak bu tohum 
kaynaklarının kalite değerlerinin yükseltilmesi, tohumların buralardaki kaliteli 
ağaçlardan toplanması gerekmektedir. Bu nedenle, 1992 Yıl sonu itibariyle, 36 
türden 322 adet karşılığı 43.728 ha. tohum meşceresi ve 162 orijinden 3355 adet 
üstün ağaç seçilmiştir. Ayrıca, 8 türden 1057.6 ha. klonal tohum bahçesi, 19 
türden 212 ha. tohum plantasyonu ile 4 türden 17.2 ha. klon parkı tesis edilmiştir. 
Tohum kaynaklarımızın ortalama yıllık tohum üretim kapasiteleri 4703 ton 
dolayındadır. Bu kaynaklardan tohum üretimi, yaygın olarak klasik yöntemlerle 
gerçek leştirilmektedir. 

Bununla birlikte, tohum üretimleri bazı yörelerde bu kaynakların dışına 
kaymıştır. Bu arada bazı bölgelerin dışında, tohum üretiminde yeterli vasıf ve 
sayıda kalifiye işçi postaları olmadığından tohumlar, kalitesiz ve tırmamlması kolay, 
kısa boylu ağaçlardan toplamlmıştır. Son yıllarda kalifiye işçi postalan 
oluşturulmuş bunlara daha yüksek yevmiye ödenmek suretiyle, bu kalifiye işçi 
postalarının tohum üretiminde çalışmaları sağlanmıştır. Ayrıca, en önemli türler 
olan karaçam, kızılçam, sarıçam, sedir ve kayın için kısa ve uzun vadeli ilk "Milli 
Ağaç Islahı Programı” hazırlanmıştır. Bu türlere yönelik ağaç ıslahı faaliyetleri 
artık bu program kapsamında yürütülecektir. 

Tohum temini ve ağaç ıslahı hizmetlerinde kullanılan teknoloji, basit alet ve 
malzemeler yanında modern tesis ve cihazları da kullanmayı zorunlu kılmaktadır. 

Tohum ve ağaç ıslahı hizmetlerinde VI'ncı Plan döneminde alet, malzeme, 
ekipman ve tesis yönünden önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

Tohum temini hizmetlerinde kullanılan basit tohum toplama malzemeleri AT 
ülkelerinde de kullanılmakta olup, yurdumuzda imalatı yapılmaktadır. Ancak 
modern tohum toplama araçlarından ülkemizde yalnız 2 tane vardır ve bunlar 1992 
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yılında ithal edilmişlerdir. Tohum bahçelerinden yapılan üretim arttıkça bu tip 
modern ekipmanlara şimdikinden çok daha fazla ihtiyaç olacaktır. Tohum çıkarma 
tesislerimiz gelişmiş ülkelerde kullanılan sistemlerin benzeri olup, yurdumuz 
türlerine göre düzenlenmiştir. Soğuk hava depolarının ve vejetatif üretim 
seralarının en son teknolojiye uygun olarak modernize edilmesi gerekmektedir. 

Bununla birl(ikte ağaç ıslahı çalışmalarının son biyoteknolojik metotlarla ve 
üretim araçlarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Bunlar izoenzim analiz 
laboratuvarları, DNA analiz laboratuvarları ve doku kültürü laboratuvarlarıdır. 
Ülkemizde orman ağaçlarım konu alan doku kültürü çalışmaları son yıllarda bir 
kaç laboratuvarda sürdürülmektedir. Ancak bunların gen transferinin de dahil 
olduğu son teknolojik gelişmeye paralel olarak düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. 

Uygulamaya yönelik tohum temini ve ağaç ıslahı hizmetlerinde yeterli 
düzeyde teknik bilgi birikimi oluşmuştur. Alet, malzeme, ekipman ve tesislerin 
projelendirilmesi, imalatı ve bunların tesis ve işletilmesi safhalarında ülkemiz, geri 
kalmış ülkelere yardımcı olacak düzeydedir. 

12.1.4.2. Çevre Açısından Değerlendirme 

Tohum ve fidan üretimi çalışmalarının çevreye olumsuz bir etkisi yoktur. 
Bilakis üretilen fidanlarla tesis edilen yeşil alanların ve ormanların çevre ve halk 
sağlığı yönünden olumlu katkıları bulunmaktadır. Bazı orman alanlarının 
biyogenetik kaynak olarak yerinde korunması, seçilen tohum meşcereleri, kurulan 
tohum bahçeleri ve klon bankaları aracılığı ile yok olma tehlikesinde olan gen 
kaynakları korunmakta ve onların biyolojik çeşitliliği belirli ölçüde emniyet altına 
alınmaktadır. Böylece doğal çevredeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda 
bulunulmaktadır. 

12.1.4.3. Diğer Sektörlerle İlişkilerin değerlendirilmesi 

Ormancılık Sektöründe üretilen tohumlar genellikle kamu fidanlıklarında 
kullanılmaktadır, özel sektör fidanlıklarının kurulması teşvik edildiğinden özel 
fidanlıkların tohum ihtiyaçları da orman Bakanlığınca karşılanabilmektedir. İhracat 
ve ithalatlar Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğünce 
yapılmaktadır. Ağaç ıslahı hizmetlerinin yürütülmesinde Orman Bakanlığı'na bağlı 
konu ile ilgili birimler ve Üniversitelerin işbirliği gerekmektedir. 

Orman fidanlıklarında üretilen fidanların % 92'si Orman Bakanlığınca, % 1,i 
Askeri Birliklerce, % 6'sı Diğer Resmi Kuruluşlarca, % 1 "i Özel Kişi ve Kuruluşlarca 
kullanılmaktadır. 

1992 yılı sonuna kadar 16 adet özel orman fidanlığına, kuruluş ve fidan 
üretim çalışmaları için 2.559.667.000 TL. miktarında kredi tahsisi yapılmıştır. 

12.1.5. DÜNYADAKİ DURUM VE DİĞER ÜLKELERLE KIYASLAMA 

Gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa Topluluğuna dahil ülkelerde fidanlıklar 
% 80-90 oranında özel teşebbüsün elinde olup, orman ağacı fidanları yanında süs 
bitkisi fidanı isteklerini de karşılamaktadır. Ülkemizde ise orman fidanlıklarının 
yaklaşık yüzde doksam Orman Bakanlığına aittir. Orman fidanlıklarının kuruluş 
gayesi Orman Bakanlığınca yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve. sun'i 
tensil çalışmalarının fidan ihtiyacım karşılamak olup, ayrıca kamu kuruluşlarının, 
askeri birliklerin, okulların özel ve tüzel kişilerin orman ağacı fidanı ihtiyacı ile 
süs bitkisi fidanı ihtiyaçlarım da temin etmektedir. 

Bu maksatla, 1992 Yılı sonu itibariyle 172 adet fidanlıkta, 4300 hektar brüt 
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sahada fidan üretimi yapılmaktadır. Ancak, mevcut fidanlık topraklarının tam 
olarak değerlendirildiğini söylemek mümkün değildir. Zira AT normlarına göre 
normal olarak fidanlık topraklarının % 75'inin fidan üretimine tahsisi gerekirken, 
fidanlıklarımızda bu oranın oldukça altında % 66 civarında olunduğu görülmektedir. 
Bunun yanında AT ülkelerine göre, ülkemizde üretim yapılan alanlarda açık drenaj 
sistemi, parsel yolları, geniş makina giriş-çıkış alanları, park-bahçe ve diğer 
yollar saha kaybına sebep olmaktadır. Kapalı drenaj sistemine geçilebildiği ve daha 
modern makina ve ekipmanlar kullanılabildiği takdirde fidan üretiminde artış 
sağlanabilecektir. 

Yurdumuzda orman fidanlıklarının toprakları, fiziksel ve kimyasal özellikleri 
bakımından diğer ülkelere kıyasla pek iyi durumda değildir. Nitekim 
fidanlıklarımızın büyük bir bölümünün toprakları ağır yapıda, oldukça yüksek 
pH’ya (7.5-8.0)sahip, verim gücü düşük ve drenaj şartları kötüdür. Ayrıca, 
fidanlık topraklarının çok uzun yıllardan beri kullanılması ve maddi imkansızlıklar 
sebebiyle gerekli ıslah tedbirlerinin yeterince alınmamış olması bunlara ek olarak 
söylenebilir. Bu şartlar altında kaliteli fidan üretimi güçleşmekte, zaman zaman 
fidan zayiatları ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle fidanlık topraklarının ıslahına 
daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Avrupa Topluluğuna dahil ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da 
ağaçlandırmalarda kullanılmaya elverişli iğne yapraklı ve geniş yapraklı fidan 
standardizasyonuna önem verilmektedir. 

AT ülkeleri ve ileri ormancılık tekniğine sahip ülkeler ıslah çalışmalarının 
temelini oluşturan coğrafik varyasyonların tesbitini, tür ve orijin denemelerini 
tamamlamışlar, yeterli düzeyde tohum bahçelerini, tohum plantasyonlarını ve çelik 
üretim bahçelerini kurmuşlardır. Mukavemet ıslahı ve döl denemeleri ileri 
merhalede olan tohum bahçeleri tesis çalışmalarım sürdürmektedirler. Bu ülkeler, 
ağaç ıslahı ile, birim alandan % 10-35 daha fazla hasıla alınmasının ekonomiye, 
mukavemet ıslahı ile sanayileşmeye olan katkıyı, ormancılığı ve yaban hayatını bir 
arada sürdürmekle de çevre ve dolayısı ile insan sağlığına katkıları görerek 
1930'lardan itibaren Milli Ağaç Islahı Projeleri geliştirmişler ve bugünkü 
seviyelerine ulaşabilmişlerdir, örnek vermek gerekirse, Danimarka'da ağaç ıslahı 
çalışmaları, birden fazla bakanlığın ve bu bakanlıklara bağlı araştırma 
kurumlarımn ve fakültelerin ortak çalışmaları ile sürdürülürken, Fransa'da özel 
kağıt endüstrisi kağıtlık odunu kendisi üretmek durumunda kaldığından ıslah 
araştırmalarına girmek gereğini duymuştur. 

Finlandiya'da ise, 1960'lı yıllarda orman ağaçları ıslahı "Finlandiya Milli 
Tohum Bahçesi Programı" olarak ele alınmış ve 1976 yılında tamamlanmıştır. 
Günümüzde Finlandiya'da kitle ve bireysel seleksiyonun bitirilmiş olduğu kabul 
edilmekte ve bu ülke daha ileri merhaledeki ıslah çalışmalarına yönelmiş 
bulunmaktadır. 

Bunlara karşılık olarak, Türkiye ağaç ıslahı çalışmalarına Finlandiya ile 
yaklaşık aynı yıllarda başlamış olmasına rağmen, konuya gereken önemin 
verilmemiş olması, bu konuda, diğer ülkelerdekine benzer etkin bir 
organizasyonun kurulamamış olması nedenleriyle, istenilen seviyeye gelinememiştir. 
Finlandiya'da 1960 yılında yapılan ağaç ıslahı programı ülkemizde ancak 1992 
yılında gerçekleştirilebilmiştir. 

Fidanlıklarımızda standart makineleşmeye örnek vermek, AT ülkeleri ve diğer 
ileri ülkeler seviyesinde makina kullanımına geçmek gerekmektedir. Fidan 
üretiminde fidan kalitesini ve iş verimliliğini arttırmak için uygun mekanizasyon 
imkanlarının en iyi şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. 

Ormancılık çalışmaları ileri olan ülkelerde yapılan ağaçlandırma çalışmalarında 
çıplak köklü fidan kullanım oram giderek azalmakta ve tüplü(kaplı) fidana büyük 
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önem verilmektedir. Özellikle Güney Avrupa ülkelerinde kaplı fidana büyük cnem 
verilmektedir. Ülkemizde, kurak ve yları kurak mıntıkalarda ve ağaçlandırma için 
problem yaratan yetişme ortamına sahip yerlerde tüplü fidan kullanımı srtık 
kaçınılmaz hale gelmiş olduğundan, tüplü fidan üretimine ağırlık verilmekle 
beraber AT ülkelerinin çok gerisinde bulunulmaktadır. 

12.1.6. VII'NCI PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 

12.1.6.1. Hedefler 

12.1.6.1.1. Üretim Hedefleri 

Orman Bakanlığına bağlı mevcut orman fidanlıklarının bugünkü yıllık fidan 
üretim kapasitesi yaklaşık 760 milyon adettir. Bu plan döneminde öngörülen 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, sun'i tensil çalışmaları için ihtiyaç duyulan azami 
fidan miktarı yıllık 595 milyon adettir. Bu plan döneminde orman ağacı f'danı 
talebinde daha fazla artış olduğunda, üretim miktarları talebe göre 
arttırılabilecektir. 

Bu plan dönemi için belirlenen tohum hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 
tamamen yurt içi tohum kaynaklarından yararlanılacak, yerli teknolojiler 
kullanılacak ve kalifiye tohum üretim işçileri istihdam edilecektir. 

Vll'nci plan dönemindeki fidan ve tohum üretim hedefleri Tablo:17l'de, 
bunların 1992 fiyatlarıyla maliyetleri de Tab!o:172'de gösterilmiştir. 

Vll'nci plan döneminde 270 ha. tohum bahçesi yeni kapasite olarak tohum 
üretimine katılacaktır. Bu dönemde tohum verebilir yaşa gelecek olan bu tohum 
bahçelerinden yıllık ortalama olarak 2760 kg. tohum elde edilebileceği taımin 
edilmektedir. 

12.1.6.1.2. Yurt İçi Talep Tahminleri 

Orman Bakanlığınca yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve sun'i tensil 
çalışmaları ile diğer resmi ve özel kuruluşların ve özel şahısların yapıcağı 
ağaçlandırmalar dikkate alınarak yıllar itibariyle ihtiyaç duyulan fidan ve tohum 
yurt içi talep tahminleri Tablo: 173'de gösterilmiştir. 

12.1.6.1.3. Dış Ticaret Tahminleri 

12.1.6.1.3.1. İhracat 

Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı-döneminde orman ağacı tohumları ihracatı 
yanı sıra orman ağacı fidanı ihracatına da önem verilecektir. Özellikle Toros sediri, 
Ehrami karaçam, Kızılçam, Fıstıkçamı, Göknar, Servi vb. türlerin fidanları ile kavak 
çeliği ihracatı için dış piyasada pazar imkanları aranacaktır. 

Orman ağacı tohumu ihracatı, Vl'ncı Beş Yıllık Plan döneminde olduğu gibi 
yine % 90-95 oranında AT ülkelerine yapılacaktır. Tohum ihracat projeksi/onu 
Tablo :174'de gösterilmiştir. 

12.1.6.1.3.2. İthalat 

Vll'nci plan döneminde Orman bakanlığınca fidan ithalatı düşünülmemektedir. 
Ancak, AT, EFTA ülkelerinden ve diğer ülkelerden, uygun teklifler alındığı 
takdirde, bazı egzotik tür tohumları ithalatı yapılacaktır. Vll'nci plan denemi 
tohum ithalat tahmini Tablo: 175'de gösterilmiştir. 
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Vll’ncı Beş Yıllık Kalkınma Plan dönemi tohum ihracat ve ithalat dengeleri 
yıllar itibariyle toplam olarak Tablo: 176'da gösterilmiştir. 

Sektörde yurt dışından ithali yapılarak plantasyon tesis edilen sahilçamı 
türünden tohum hasadı yapılarak ithalat ortadan kaldırılmıştır. Vll'nci Beş Yıllık 
Plan dönemi sonunda duglas ve contorta çamında da aynı seviyeye 
ulaşılabilecektir. 1970'li yıllarda yurda ithali sağlanan radiata çamında da ithalat 
ihtiyacı kalmamıştır. Vll'nci Beş Yıllık Plan döneminde sadece park ve bahçe 
peyzaj mimarisi ile araştırma ihtiyacına yönelik tohum ithalat yapılacaktır. VI'ncı 
Beş Yıllık Plan döneminde bu türlerde kayda değer bir taleple karşılaşılmamıştır. 
Vll’nci Beş Yıllık Plan döneminde de, zikredilecek bir talep beklenmemektedir. 

12.1.6.1.4. Yatırım Hedefleri 

Orman Bakanlığına bağlı mevcut orman fidanlıklarının planlanan ağaçlandırma 
programlarına göre fidan üretim kapasitesi yeterli düzeydedir. Ancak genetik ve 
morfolojik bakımlardan daha kaliteli fidan üretimini sağlayabilmek için bazı tesis, 
ekipman, araç ve makinaların büyük bir bölümü ekonomik ömürlerini doldurdukları 
;in randımanlı çalıştırılamadıklarından hem iş kaybına sebep olunmakta hemde 
narımları için gereğinden fazla parasal harcama yapılmaktadır. 

Orman fidanlıklarında ihtiyaç duyulan bina, tesis, araç, makina ve ekipman 
için Vll'nci Plan dönemi yatırım hedefleri Tablo:177 ve 178’de gösterilmiştir. 

Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde tohum temini ve ağaç ıslahı 
hizmetlerinde gerekli olan alt yapı tesislerinin çoğaltılması ve yaygınlaştırılması 
hedeflenmiştir. Bu tesislerin plan döneminde gerçekleştirilmesi ile tohum 
üretiminde, kozalak toplanmasında, kozalaklardan tohumların çıkarılması, 
temizlenmesi ve depolanması gibi tüm safhalardaki iş ve işlemler tekniğine uygun 
yapılma imkanına kavuşacaktır. Ayrıca, yurt çapında yaygınlaştırılacak olan sera 
tesisleri ile de vejetatif üretim tekniklerinin geliştirilmesi yanında, üretim 
kapasitesi de arttırılarak üstün fert ve ırkların çoğaltılması imkan dahiline girecek 
ve sonuçta genetik ve ekonomik kazanç artacaktır. 

Tohum üretimi ve Ağaç ıslahı ile ilgili tesislere ilişkin hedefler Tablo:179'da 
gösterilmiştir. 

Ayrıca bu plan döneminde, 700 ha. tohum bahçesi, 100 ha. döl denemesi ve 
50 ha. klon bahçesi tesis edilecektir. 

Orman Bakanlığına bağlı mevcut orman fidanlıklarının bugünkü yıllık fidan 
üretimi kapasitesi 760 milyon adet olup, planlanan ağaçlandırma programlarına 
yetecek düzeydedir. Ancak bu plan döneminde yapılacak yatırımlarla genetik ve 
morfolojik bakımdan daha kaliteli fidan üretimi sağlanacaktır. 

Kurak ve yarı kurak mıntıka ağaçlandırmalarında büyük önemi olan tüplü 
fidan üretimi, yeni teknolojilerden de faydalanmak suretiyle, bugün için genel 
fidan üretimine göre 6 olan seviyesinden % 20 seviyelerine çıkarılacaktır. Bu 
plan döneminde tesis edilecek tohum bahçeleri ile gelecekteki tohum ihtiyacının 
büyük bir bölümü bu bahçelerden toplanacak tohumlar ile karşılanacaktır. 

Planlanan yatırımların gerçekleşmesi ile vejetatif üretim olanakları artacak, 
tohumların daha uzun süre ve sağlıklı saklanmaları mümkün olacaktır. 

12.1.6.1.5. Yaratılacak İstihdam 

Vll'nci Plan döneminde gerçekleştirilecek tohum ve fidan üretimleri ile 
yapılacak yatırımlar sebebiyle yaratılacak devamlı istihdam yıllar itibariyle Tablo: 
180'de gösterilmiştir. 
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Bu plan döneminde fidan üretimi hizmetlerinde her yıl yaklaşık 15 bin işçiye 
geçici olarak iş imkanı yaratılabilecektir. 

12.1.6.2. Politikalar 

Tohum, Fidan Üretim ve Ağaç Islahı ile ilgili olarak Vll'nci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Döneminde ele alınması gerekli olan politikalar; 1) Genel Politikalar, 
2) Fidan üretim faaliyetlerine ilişkin politikalar, 3) Tohum üretimi ve ağaç ıslahı 
ile ilgili politikalar olmak üzere üç alt başlık halinde ortaya konulmuştur. 

12.1.6.2.1. Genel Politikalar 

1) Orman Fidanlıklarında, orijini belli, kalite kontrolü yapılmış genetik 
bakımdan üstün nitelikli tohumlar veya çelikler kullanılmak suretiyle, ihtiyaca 
yeter miktarda kaliteli fidan üretilmesi esas alınmalıdır. 

2) Yıllık fidan üretim programları, Orman Bakanlığınca yapılacak 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, sun'i tensil ve enerji ormanı tesis çalışmaları ile 
diğer resmi ve özel kuruluşlar, askeri birlikler, okullar ve özel şahısların orman 
ağacı ve ağaççığı fidan ihtiyaçları gözönüne alınarak düzenlenmelidir. 

3) Söz konusu fidan ihtiyaçlarının artmasına paralel olarak, ihtiyaç halinde 
yeni fidanlıklar kurulmalı veya mümkün olduğu takdirde mevcut fidanlıkların fidan 
üretim alanları genişletilmelidir. 

4) Ayrıca daha kaliteli fidan üretimini temin maksadıyla, mevcut 
fidanlıklarda toprak etüd ve analiz sonuçlarına göre hazırlanan toprak ve 
gübreleme raporlarına uygun şekilde toprak ıslah çalışmaları devam ettirilmelidir. 

5) Orman fidanlıkları, teknolojik gelişmelere paralel olarak daha kaliteli ve 
daha ekonomik fidan üretimini sağlamak maksadıyla, tesis, makina ve ekipman 
yönünden modernleştirilmelidir. 

6) Kurak ve yarı kurak mıntıka ağaçlandırmalarında büyük önemi olan 
tüplü (kaplı) fidan üretimine büyük ağırlık verilmeli, bugün için toplam fidan 
üretiminin % 6'sı olan tüplü fidan üretimi bu plan döneminde % 20'ye 
çıkarılmalıdır. 

7) Diğer taraftan monokültürden kaçınmak, yangına dayanıklı orman tesis 
etmek ve orman topraklarının ıslahım sağlamak amacıyla, geniş yapraklı tür orman 
ağacı fidan üretimi artırılmalı, bugün için % 16 olan geniş yapraklı tür orman 
ağacı fidanı üretimi, bu plan döneminde % 30'lara çıkarılmalıdır. 

8) Fidanlıklarda çalışan teknik ve yardımcı personel ile işçi eğitimine önem 
verilmeli, bu maksatla Orman Bakanlığınca her yıl teorik ve uygulamalı olarak 
eğitimler düzenlenmelidir. 

9) Yurdumuzda halk kavakçılığım geliştirmek amacıyla kavak fidanlarının 
özel sektörce üretilmesi, Orman Bakanlığınca prensip olarak kabul edilmiştir. Bu 
maksatla kavakta klonal saflığı sağlamak için özel sektör kavak fidanı 
yetiştiricisine Orman Bakanlığı fidanlıklarından bedelsiz kavak çeliği verilmesine 
devam edilmelidir. Özel sektördeki gelişmelere göre, orman fidanlıklarında üretilen 
kavak fidanı miktarları periyodik olarak azaltılmalıdır. Bu durumda kavak fidanı 
üretilen fidanlık alanlarında, diğer tür fidanların üretimi yapılarak daha fazla 
fidan üretimi sağlanmalıdır. 

10) Bugün için Orman Bakanlığına bağlı orman fidanlıklarının fidan üretim 
kapasitesi, planlanan ağaçlandırma programlarına yetecek durumdadır. Ancak, 
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mevcut fidanlıklar ile yeni açılacak ağaçlandırma proje sahalarının rakım ve diğer 
ekolojik koşullar yönünden uyumsuzluğu ve taşıma yönünden ekonomik olmaması 
durumunda yeni fidanlıklar açılabilmelidir. 

11) Orman Fidanlıklarında standart makinalaşmaya önem verilmelidir. 

12) Dünyada ve ülkemizde odun hammaddesine olan talep her geçen gün 
hızla artarken kaynaklar da hızla azalmaktadır. Odun hammaddesine tahsis edilen 
topraklar, tarımın aleyhine olarak artırılmayacağına göre, ağaçlandırmalarda birim 
alandan daha fazla odun hammaddesi alınmasının sağlanması tek çare olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bunun için ağaçlandırmalarda, genetik bakımından kaliteli ve uygun 
orijinli tohum kullanılmalı, uygun yetişme ortamlarında hızlı gelişen türlere ağırlık 
verilmeli ve entansif kültür metodlarımn uygulanmasına çalışılmalıdır. 

13) Ağaçlandırmalarda uygun orijinli tohum kullanılması konusunda 
geçtiğimiz dönemlerde epey mesafe alınmıştır. Vll'nci Plan döneminde de bu konu 
hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde uygulanmalı ve önemle takip 
edilmelidir. Kaliteli tohum kullanılması konusunda ise yeni plan döneminde köklü 
tedbirler almak ve uygulamaya geçirmek zorunluluğu vardır. Bunun için 
hazırlanan Milli Ağaç Islahı Programının mevcut zaman tablosuna uygun olarak 
yürütülmesinin öncelikle sağlanması, bu çalışmaların verimli, etkin ve zamanında 
yapılabilmesi için tohum ve ağaç ıslahı hizmetleri yurt düzeyinde ve konu bazında 
kurumsallaştırılmalıdır. Bu yapıldığı takdirde merkezde ve taşrada tohum temini 
ve ağaç ıslahı hizmetleri önem kazanacak, tek elden yürütülecek, teknik bilgi 
birikimi sağlanacak, büyük para ve emek sarfıyla yapılan ağaçlandırmalarda kaliteli 
ve uygun orijinli tohum kullanma mümkün olabilecektir. Bunun sonucu olarak 
ağaçlandırmalardan elde edilecek hasılatın miktarı artırılıp, ürün hasat zamanı 
kısaltılabilecektir. 

Bu arada kalite kontrol çalışmaları eskiden olduğu gibi uluslararası 
kurallara uygun yapılırken AT ülkelerinde uygulanan sertifikalandırma, 
ambalajlama, karantina kuralları incelenmeli ve yeni dönemde bunlara entegrasyon 
sağlanmalidır. 

14) Tohum ve fidan üretimiyle ilgili Türk Standartlarına (TS) uyulmalıdır. 

15) Fidanlık, Tohum ve Ağaç Islahı ile Orman Gen Kaynaklarının korunması 
çalışmalarında görev alacak elemanların uzmanlaşmasına önem verilmeli ve bu 
konuda yüksek lisans eğitimi görmüş elemanlara öncelik tanınmalıdır. 

16) Tohumların seçilmiş veya tesis edilmiş kaynaklardan toplanmasını 
sağlamak bakımından ağaca tırmanabilecek kalifiye işçilerinin yetiştirilmesine devam 
edilmeli ve bu elemanlar kadrolu hale getirilmelidir. 

12.1.6.2.2. Fidan Üretim Politikaları 

Yeni kurulacak ormanların (ağaçlandırma yatırımlarının) kendilerinden 
beklenen yararları verebilmeleri, her şeyden önce istenilen miktar ve kalitede 
fidan üretiminin gerçekleştirilmesine ve bu alanda kullanılmasına bağlıdır. Mevcut 
fidanlıklarımızın kapasitesi, ağaçlanacak sahaların fidan ihtiyacım karşılayacak 
düzeyin çok üstündedir. 

Ancak fidan üretim çalışmalarında sadece miktar olarak ihtiyaç duyulan 
fidanı üretmek yeterli olmamaktadır. Miktar kadar orijini belli, genetik ve 
fizyomorfolojik bakımdan kaliteli fidan üretmek de esastır. Bunun için; 

1) Fidanlıkların toprakları türlerin ekobiyolojik isteklerine uygun yönde 
ıslah edilmeli, toprakların verimliliğini artırmak maksadıyla, organik madde ve 
kimyasal gübre kullanılması teşvik edilmeli, yüksek pH'ı düşürmek için tedbirler 
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alınmalıdır. 

2) Fidanlıklarda sulamada, yağmurlama sistemi yamsıra damlama lulama 
sistemine de yer verilmelidir. 

3) Fidanın fizyolojik ve morfolojik kalitesini yükseltici yönde, türlerin 
isteklerine uygun sulama, gübreleme v.b araştırmalar yapılmalıdır. 

4) Ağaçlandırma için türler itibariyle morfolojik kalite kriterleri belirbnmeli 
ve buna dayalı olarak fidan standartları geliştirilmelidir. 

5) Fidanlıklarda giderlerin büyük bölümünü oluşturan yabancı ıtlarla 
mekanik mücadele, ileri ülkelerde yerini kimyasal mücaseleye terkederek yeni bir 
ekoteknoloji geliştirilmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar paralelinde, 
yurdumuz fidanlıklarında da kimyasal yolla daha etkin ve daha ucuz zararlı ot 
mücadelesi araştırma ve uygulamalarına devam edilmelidir. 

6) Fidan üretim çalışmalarında ekim, şaşırtma, yerinde kök kesimi, sulama, 
gübreleme, çapa, söküm ve ambalaj gibi işlerde ileri mekamzasyon kullarılmalı, 
standart makineleşmeye önem verilmelidir. 

T) Fidanlık topraklarım rasyonel kullanmak ve üretim etkinlik cramm 
yükseltmek için fidanlıkların mevcut arazi kullanma durumları yeniden sözden 
geçirilmelidir. 

8) Fidanlık hizmetleri belirli bir branşlaşmayı gerektirdiğinden genç teknik 
ve yardımcı elemanların temini ile, konularında uzmanlaşması için eğrimleri 
sağlanmalıdır. 

9) Sağlıklı fidan saklamada büyük önemi olan endirekt soğutmalı soğuk 
hava depoları tesisine önem verilmelidir. 

10) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile sulanabilecek alanlarda ve diğer 
yörelerde, bu yörelerin ağaçlandırılmasıyla birlikte Ortadoğu ülkelerinin ihtyacını 
karşılamayı amaçlayan kamu fidanlıkları kurulmalı ve özel sektör fidanlıkları teşvik 
edilmelidir. 

11) Asli ağaç türleri fidanlarım soğuk hava depolarında saklama metodarının 
dikim başarısına olan etkisi ve bu türlerin küf mantarlarına olan hassasiyeti 
konusundaki araştırmalara bir an önce başlanılmalıdır. 

12) Tıbbi, aromatik ve soğanlı bitkilerin orman fidanlıklarında yetiştirilerek 
bunların ağaçlandırma sahalarında dikilmesi sağlanmalıdır. 

12.1.6.2.3. Tohum Üretimi ve Ağaç Islahı Politikaları 

20.2 milyon hektar orman alanı olan ülkemizde bozuk ve verimsiz orman 
sahaları . 11.3 milyon hektar dolayındadır. Gerçekçi yaklaşımlarla ülkemizde 
ağaçlandırılması gerekli ve mümkün olan alanlar ise yaklaşık 10 milyon hektardır. 
Esasen ülkemizde hektar başına yaklaşık 1,3 m3 olan yıllık verimin, aynı iklim 
kuşağındaki bazı balkan ülkeleriyle kıyaslanması halinde (Yunanistan'ca 2.1, 
Yugoslavya'da 2.7, Romanya'da 2.6 m3/ha) ormanlarımızın verim gücünün çok 
düşük olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki bozuk ve verimsiz orman aanları, 
İsviçre'nin toplam orman alanlarının 12 katına eşit olup, bu alanların ağaç ıslahı 
temeline oturtulacak ağaçlandırmalarla verimli hale getirilmesi durumunda, Türkiye 
düzenli olarak odun hammaddesi ihraç edebilecektir. 

İlk generasyon tohum bahçelerinden % 10-20 oranında kazanç sağlanırken, 
ikinci generasyon tohum bahçelerinden elde edilen ıslah edilmiş tohumlara % 35 
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veya daha fazla hacim artımı sağlanacağı beklenmektedir. Bu nedenle; Ağaç ıslahı 
çalışmaları, son yıllarda ormancılığı gelişmiş ülkelerde ormancılık çalışmalarının 
odak noktası haline gelmiştir, çünkü orman ekonomistleri tarafından ıslah edilmiş 
tohum kullanılması ile ağaçlandırmaların hektar maliyetinin % 1 gibi çok az bir 
miktarda arttığı, buna karşılık % 35 veya daha fazla ekonomik kazanç sağlandığı 
belirtilmektedir. 

Bu arada gelişmiş Avrupa ülkeleri 1900'lü yıllarda yaptıkları gelişi güzel 
transferlerinin kötü sonuçlarım görmüşler ve gerek ülke içerisinde gerekse 
ülkeler arası tohum, fidan, çelik ve aşı gibi üretim materyallerinin kural ve 
esalarımn yasalarla belirlemişlerdir. Bazı AT ülkeleri, özel ağaçlandırmalarda uygun 
orijinli tohum kullanılmasını, ağaçlandırma kredisinin ön temel kuralı saymaktadır. 

Yukarıdaki kısa açıklamalar da göz önünde bulundurularak: 

Gerek AT'a üyeliğimizin gündemde olması, gerekse odun hammaddesi 
açığımızın giderilmesi bakımından tohum üretimi ve ağaç ıslahı çalışmalarında 
uygulamaya konulması gereken politikalar aşağıda belirtilmektedir. 

1) Yurdumuzda, ıslah uygulamalarım yürütmekle görevli "Orman Ağaçlan 
ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü" 1964 yılından beri yaptığı çalışmalarla; 
tohum meşçereleri seçimi, aşı çalışmaları, tohum bahçeleri ve klon parkları tesis 
çalışmalarında önemli hizmetler vermektedir. Bu arada anılan birimce, üretilen tüm 
tohumların kalite kontrolleri uluslararası kurallara göre yapılmakta ve ekimlerde 
sertifikalı tohum kullanılması sağlanmakta, tohum ekimleri tohum transfer 
rejyonlanması prensiplerine göre yapılmakta, ayrıca tohum üretim alet, malzeme 
ve tesislerinin yurt çapında yeterli düzeye getirilmesi çalışmaları yanında, 
tohumların ithali ve ihracı iş ve işlemleri de sürdürülmektedir. 

Bugüne kadar gerçekleştirilen bu olumlu hizmetler yanında, yeterli düzeye 
çıkarılamayan tohum meşcerelerinin ıslahı ile tohum üretimlerinin buralarda 
yapılması sağlanmalı, tohum bahçeleri tüm orijinleri kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılmalı ve gelecekte tüm tohum ihtiyacı bu tesislerden karşılanmalı, döl 
denemelerine girilmeli ve ileri merhale tohum bahçelerine geçilmeli, tohum ve ağaç 
ıslahı araştırmaları yaygınlaştırılmalıdır. Hazırlanan uzun ve kısa vadeli Milli Ağaç 
Islahı Programının yürütülmesi için, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma 
Müdürlüğü birimlerinin kurulması gerçekleştirilmelidir. 

Ayrıca gerek Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlar, gerekse üniversiteler 
arasında yakın bir işbirliğinin kurulması sağlanmalıdır. Bu koordinasyonun 
gerçekleşmesi için bilim adamları, yetişmiş araştırıcılar, uygulamacılar ve 
yetkililerden oluşacak bir "Milli Ağaç İslahı Komitesi" de kurulmalıdır. 

2) Mevcut tohum kaynakları değerlendirmeye tabi tutulmalı ve eliminasyon 
safhasına geçilmelidir. 

3) Kaynak açığı olan rejiyonlar için yeni kaynaklar seçilmeli, yok ise 
buralara uygun tohum kaynağının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmalıdır. 

4) Tohum meşcerelerinin, gerçek tohum meşçereleri haline getirilmesi için 
gerekli silvikültürel müdahaleler, zamanında ve tekniğine uygun şekilde yerine 
getirilmelidir. 

5) Tohum üretimlerinin seçilmiş tohum ağaçlarından yapılabilmesi için, 
kalifiye işçi postaları oluşturulmalı ve bunlara daimi işçi kadroları verilmeli, 
istihdam kolaylığı sağlanmalıdır. 

6) Tohum bahçelerinin sağladığı genetik kazancın ekonomiye sağlayacağı 
katkı gözönünde tutularak, Milli Ağaç Islahı Programında öngörülen 700 hektar 
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tohum bahçesi tesisinin bu plan döneminde tesisi tamamlanmalıdır. Böylelikle tüm 
tohum ihtiyacının belirlenen ana türlerimiz için tamamen tohum bahçelerinden 
temini amaç olmalıdır. 

7) Mevcut tohum bahçeleri ile kurulacak tohum bahçelerinin irsel 
özelliklerinin yükseltilmesi ve daha ileri generasyon tohum bahçelerinin tesis 
edilebilmesi için yapılması gerekli döl denemelerine bu plan döneminde başlanmalı 
ve en az 3/4'ünün (186.0 ha.) tesisi gerçekleştirilmelidir. 

8) Tohum hasat ve kullanma mıntıkaları konusunda hızlı yöntemlerle yapılan 
çalışmalar, diğer ülkelerde denenmiş yöntemler dikkate alınarak revize edilmeli, 
ayrıca bu çalışmalar diğer türlere de yaygınlaştırılmalıdır. Ancak tohum hasat ve 
kullanma mıntıkalarının kesir, olarak belirlenmesi için coğrafik varyasyon 
çalışmaları ve orijin denemeleri hızlandırılmalıdır. 

9) Hızlı gelişen yabancı türlerle ilgili, sistemli olarak başlatılan araştırma 
ve uygulama çalışmalarına hızla devam edilmeli, araştırmalardan alınan iyi sonuçlar 
uygulamaya süratle sokulmalı ümit var türlerde de ıslah çalışmalarına başlanılmalı, 
tohum ve benzeri üretim materyallerinin ithalatı yapılmalıdır. Özellikle yurdumuzda 
başarılı plantasyonları bulunan ve hızlı gelişen bir tür olan Sahilçarmmn Korsika 
orijinlerinden tohum bahçeleri tesis edilmelidir. 

10) Kavak ve söğüt türlerinde genetik seleksiyon çalışmalarına devam 
edilmeli, mevcut kavak klonlarından daha verimli, yeni kavak klonlarımn tesbiti 
için yapay melezleme çalışmaları yapılmalı ve sonuçlar uygulamaya aktarılmalıdır. 

11) Tohum kalite kontrol çalışmaları, merkezde orman Ağaçları ve Tohumları 
Islah Araştırma Müdürlüğü Laboratuvarında, daha önce de olduğu gibi ISTA 
kurallarına uygun yürütülmeli, taşrada ise rutubet tayini gibi temel işlemlerin 
yapıldığı küçük laboratuvarlar kurulmalıdır. 

12) Orman ağacı tohumlarının ihracatının yanında çalı ve ağaççık 
tohumlarının da ihracına gidilmeli; ihracat, tohumdan fidana kaydırılmalı, OECD 
sertifika sistemine geçmek için gerekli temaslarda bulunulmalıdır. 

13) her türlü orman ağaç ve ağaççıklarının bütün materyallerinin (ağaç, 
tohum, fidan ve çelik v.b.) yetiştirilmesi, kullanılması, sertifikasyonu alımı ve 
satımı v.b. her türlü aşamalarında Orman Bakanlığına denetim, gözetim ve 
karantina yetkisi ve sorumluluğu veren yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

14) Orman ağaçlarım konu alan doku kültürü izoenzım, elektroforez ve gen 
transferleri konularında araştırma çalışmaları için, gerekli çağdaş laboratuvar 
imkanları sağlanmalı, bu konudaki bilgi açığım kapatmak için yurt içi ve yurt 
dışında teknik eleman yetiştirilmeli ve bu çalışmalara hız verilmelidir. 

15) Ender özellikler gösteren ırk ve formlar ile özellikle lokal populasyonlar, 
genetikkaynak olarak gerektiğinde kullanılmak üzere, hem genetik erozyona hem 
de genetik kirlenmeye karşı biyogenetik rezerv alanları veya genetik koruma 
ormanları olarak korunmaya alınmalıdır. 

16) Orijin ve döl denemeleri sonuçlanıncaya kadar ağaçlandırmalarımızda 
genetik kirlenmeyi önleme açısından tohum transfer esas ve prensiplerine 
uyulmalı, temininde güçlük çekilen tohumlar için mümkün olduğu kadar mahalli 
tohumlar kullanılmalıdır. 

17) Tohum temini ve ağaç ıslahı çalışmalarında gerekli yurt içi ve yurt dışı 
eğitim faaliyetlerine mutlak surette önem verilmelidir. 
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12.2. TOPRAK VE EKOLOJİ 

12.2.1. Giriş 

Tamamen toprağa dayalı bir açık alan işletmeciliği olan ormancılık 
çalışmalarında başarıya ulaşmak için, başta toprak olmak üzere ekolojik şartların 
çok iyi bir şekilde etüdü ve değerlendirilmesi kaçınılmazdır. 

Bu nedenle, planlı kalkınma döneminin başlamasıyla 1963 yılında, Merkezi 
Eskişehir'de, Orman Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olarak "Eskişehir Orman 
Toprak Tahlil Laboratuvar Müdürlüğü" kurulmuş, tüm ülke düzeyinde toprak ve 
ekoloji konusunda uzun yıllar etkin çalışmalar yapılmıştır. 

12.2.2. Kuruluş 

Ormancılığımıza, toprak ve ekoloji konusunda uzun yıllar hizmet veren 
"Eskişehir Toprak Tahlil Laboratuvar Müdürlüğü" nün adı, 7.2.1990 gün ve 90/142 
Sayılı bakanlar kurulu kararı ile "Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü" olarak 
değiştirilmiş ve buna ilaveten, ana coğrafi bölgelerimiz esas alınarak orman genel 
Müdürlüğüne doğrudan bağlı 7 adet daha "Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü" 
kurulmuştur. 

Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak kındaki 3800 Sayılı Karun'un 
geçici 1/b maddesi gereğince, söz konusu 8 adet "Orman Toprak laboratuvar 
Müdürlükleri " tüm personel kadroları ile birlikte Orman Bakanlığı bünyesine 
aktarılmış ve doğrudan Bakanlığa bağlı birer taşra birimi hüviyetine getirilmiştir. 

Orman Toprak laboratuvar Müdürlükleri adı ve merkezleri Tablo: 181'de 
belirtilmiştir. 

12.2.3. Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüklerinin Görevleri: 

Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüklerinin görevleri, verimli ve bozuk 
ormanlar, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına konu olan sahalar ile, 
orman içi meralara ilişkin olarak yurt düzeyinde, toprak etüdleri ve ekolojik 
etüdler yapmak, gerektiğinde yetişme ortamı haritaları düzenlemek, 

Mevcut ve aday fidanlıkların, toprak ve diğer ekolojik etüdlerini yapmak, 
gerekli toprak, bitki, su analizlerini modern yöntemlerle gerçekleştirerek yüksek 
kalitede fidan üretimine yönelik olarak, toprak ıslah ve gübreleme önerilerinde 
bulunmak, 

Endüstriyel faaliyetler sonucunda, orman ekosistemlerine zarar veren 
çevresel sorunlarla ilgilenerek gerekli etüdlerde bulunmak, 

Tüm bu konulara ilişkin olarak uygulayıcıyı yönlendirmek üzere raporlar 
hazırlamak ve pratiğe yönelik seminer ve tatbikatlarla, konunun meslek tabanında 
alt yapısını oluşturmak şeklinde belirtilebilir. 

12.2.4. Mevcut Durum, Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Orman işletmeciliği tamamen toprağa dayalı işletmecilik olduğundan, 
amenajman ve silvikültür planlarının düzenlenmesinde yetişme ortamı koşulları 
bilinmeden sağlıklı bir planlama yapılamayacağı ve dolayısıyle ülke yararına daha 
büyük sosyo-ekonomik değerlerin yaratılamıyacağı açıktır. Aynı şekilde arazi ve 
laboratuvar incelemelerine dayanmadan, kaliteli fidan üretmek, tohum bahçesi tesis 
etmek, ağaçlandırmalarla verimli ormanlar kurmak, başarılı erozyon kontrolü ve 
mera ıslah çalışmaları yapmak mümkün değildir. 
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Bu nedenlerle, kuruluşundan bu yana Eskişehir Toprak Laboratuvar 
Müdürlüğünce, belirtilen bu çalışmalarda büyük katkılar sağlanmıştır. 
Başlangıcından beri çeşitli dış kaynaklı projelere Laboratuvar olarak destek 
verilmiştir. Batı karadeniz ve marmara çevresinde yoğunlaşan sahil çamı 
ağaçlandırmaları ile ilgili potansiyel alanların seçiminde önemli görevler 
yüklenilmiştir. Daha sonra benzeri bir çalışma, Douglas Gök narı (Pseudotsuga 
menziesii Mirb.) için, tüm Karadeniz sahili boyunca yapılan etüdlerle 
gerçekleştirilmiştir. TUR/S2/003 no.lu "Türkiye’de Hızlı Gelişen Yapraklı Türlerle 
Orman Plantasyonları" isimli FAO Projesine, İtalya ile y ürütülen"Türkiye 
Kavakçılığım geliştirme Projesi"ne, yapraklı türlerin silvikültürü ile ilgili "Türk - 
Alman Ormancılık Projesi" ne, Finlandiya ile yürütülen "Türkiye'de Tüplü Fidan 
Üretimi ve Ağaç Islah Tekniklerinin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi"ne ilişkin 
toprak ve yetişme ortamı etüdleri ile çeşitli bitki, toprak ve su analizleri 
konularında önemli destekler verilmiştir. Ayrıca, Araştırma Müdürlüklerimizce 
yürütülen çeşitli araştırma projelerinin gerektirdiği analizler konusunda da 
yardımcı olunmuş, uygulamalara yönelik bazı deneme ve araştırmalar da bizzat 
laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Ancak hizmetlerin yurt düzeyinde daha etkin olarak yürütülmesi amacı ile 
1990 yılında kurulan 7_ adet yeni bölgesel Orman Toprak Laboratuvarından 3'ü 
(Erzurum, Trabzon ve İzmir) Türkiye-Finlandiya Ormancılık Projesi imkanları ile 
modern alet-ekipmar yönünden tümüyle teçhiz edilmiş, Eskişehir'in 
modernizasyonu da aynı proje imkanlarından sağlanmıştır. Proje dışında kalan 
diğer Laboratu varların (Elazığ, Antalya. Zonguldak ve Kocaeli) teçhizi ise genelde 
iç kaynaklardan sağlanacaktır. Halen İzmir ve Erzurum Laboratuvarları nisbeten 
faaliyete geçirilmiş, diğer Laboratu varlar ise kısman mekan ve kısmen de personel 
sıkıntıları nedeniyle faaliyete geçirilememiştir. Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü ise 
İzmit Kavak ve Hızlı gelişen yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü 
Toprak Bölümü imkanları dikkate alınarak, bir düblikasyondan kaçınmak üzere, hiç 
faaliyete geçirilmemiş ve bu laboratuvar merkezinin İstanbul'a alınmasının daha 
isabetli olacağına karar verilmiştir. 

Vfncı Beş Yıllık kalkınma Dlanı Döneminde, Eskişehir Orman toprak 
laboratuvar Müdürlüğü, 1 Müdür,1 Müdür Yardımcısı, 5 orman Yüksek Mühendisi, 
3 Kimya Mühendisi, 2 Memur ve 3 Şoför olmak üzere toplam 15 kişi ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Vi'ncı Beş Yıllık kalkınma Planı Dönemi ve daha önceki dönemlerde 
gerçekleştirilen hizmetler yıllar itibariyle Tablo: 132'de gösterilmiştir. 

12.2.5.Dünyadaki Durum ve Türkiye İle Kıyaslama 

Orman Bakanlığı bünyesinde doğrudan toprak ve yetişme ortamı etüdleri ile 
ilgili çalışmalar yapar,, arazi etüdü ve bitki, toprak, su ve benzeri analizlere 
dayalı olarak uygulamalara yönelik teknik raporlar hazırlayan mevcut Orman 
Toprak Laboratuvar Müdürlükleri dışında başka bir kuruluş yoktur. Ancak, 
cadece İzmit Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma 
Müdürlüğü ile Ankara/Orta Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Toprak 
Bölümleri de, kendi araştırma konuları ile ilgili inceleme ve araştırmaları 
vapabilecek birer laboratuvar imkanlarına sahiptirler.Tarım ve Köyhizmetleri 
Bakanlığı ise, hemen her ilde bir toprak laboratu varı kurmayı hedeflemiş olup, 
bugün 56 adet laboratuvara sahiptir. Bunlardan ayrı olarak köklü ve merkezi bir 
kuruluş olarak Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü ile 11 Araştırma 
Enstitüsü'nün kendi bünyelerinde sahip olduğu laboratuvarlar da vardır. Aynı 
şekilde DS! de, merkezde ve taşrada (Bölge Müdürlüklerinde) özellikle toprak ve 
su (içme/kullanma ve balıkçılık alanında) hizmeti veren laboratu varlara sahiptir. 

Yurtdışı örnekler ise sayılamıyacak kadar çoktur. Toprak ilmi konusunda 
geniş deneyimlere sahip Hollanda, Toprak Etüd Enstitüsü'ne (Dutch Soil Survey 
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’lnstitute) sahiptir. Benzer şekilde Danimarka da gayet güçlü bir laboratuvara 
(Hedeselkabet Toprak Laboratuvarı) sahip bulunmakta ve bu laboratuvar yılda 500 
bin adet örnek analizi gerçekleştirmektedir. Danimarka, ormancılığı fazla ileri veya 
ormanca zengin bir ülke olmamakla birlikte, bu analizler vs. sonucu yerli türlerde 
hasılatı 10 m3/ha/yıl'a, yabancı türlerde ise 20 m3/ha/yıl'a çıkarabilmiş, 9S8 
civarında olan orman alanlarım da % 12'lere yükseltmiş bulunmaktadır. 

Ingiltere'nin Aberdeen'deki Toprak Araştırma Enstitüsü (Macaulay Soil 
Research Institute) de dünyanın sayılı toprak araştırma merkezlerinden biridir. 
1992'de yürürlüğe giren Türkiye-Finlandiya ormancılık Projesi çerçevesinde 
tanınan ultra-modern ve çok amaçlı Vilyavuspalvelu Laboratuvarı günde 1600 adet 
toprak vs. örneği seri olarak analiz edebilmektedir. Bunun daha küçük, modeli 
Narpiö Laboratu varı'dır. Helsinki'de Ormancılık Araştırma Enstitüsü Merkez Toprak 
Laboratuvarı yılda 35-40 bin adet, diğer Araştırma İstasyonları da (7 adettir) her 
biri 3-7 bin adet toprak, bitki, su vs. örnek analizi gerçekleştirebilmektedir. Yine 
Finlandiya'da sadece bir tür "organik toprak" olan turba (peat) konusunda 
çalışan bir Turba Araştırma Enstitüsü (Peat Research Institute) kurulmuş, bu 
konuda yoğun çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu ve benzeri teknik çalışmalar 
sonucu, kutbun (polar circle'in) hemen dibindeki bu ülkede, (Türkiye kadar, 20 
milyon ha'lık bir orman varlığına sahiptir) 83 milyon m3’lük bir eta alınabilmekte 
ve 2000'li yılların başında, bunun 100 milyon m3'ün üzerine çıkarılması 
planlanmaktadır. Türkiye ise, çok daha elverişli ekolojik koşullara ve büyük bir 
tür zenginliğine karşın, ormanlarından yapacak+yakacak olarak toplam eta 15-16 
milyon m3'ü geçmemektedir. 

Amerika'da da, müstakil toprak laboratu varların dan ayrı olarak, sadece tuzlu 
ve alkali topraklar üzerine çalışan çeşitli laboratu varlar kurulmuş olup, yoğun 
hizmetler vermektedirler (Örneğin: Reverside Tuzluluk Laboratu varı). İtalya'da 
Tarım ve Orman bakanlığı'na bağlı 23 adet konu araştırma enstitüsü 
bulunmaktadır. Bunlardan toprak ve toprak^ koruma konularında araştırmalar 
yapmak üzere Floransa'da Merkez Toprak İlmi ve Toprak Koruma Araştırma 
Enstitüsü kurulmuş ve bu merkeze bağlı bazı İstasyonlar faaliyete geçirilmiştir. 

12.2.6. Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi Hedefleri ve Politikalar 

12.2.6.1. Hedefler 

Tüm Toprak laboratuvar Müdürlüklerinin (8 Adet) Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde hizmet üretimine ilişkin hedefleri Tablo:183'te hizmetlerin 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan yatırım hedefleri ise Tablo: 184'te 
gösterilmiştir. 

12.6.2.2. Politikalar 

1) 1990 yılında Strasbourg’da ve 1993 yılında da Helsinki'de düzenlenen 
Avrupa Bakanlar Konferanslarında "Avrupa'da Ormanların Korunması ve 
Sürdürülebilir Yönetimi" konusunda alınan bir dizi kararlar arasında 5 no.lu 
karar, "Ağaç Fizyolojisi Araştırmaları (EUROSILVA) Şebekesinin Yaygınlaştırılması" 
çalışmasını ve üye ülkeler arasında aktif işnbirliğini öngörmektedir. Bu işbirliği 
ve dolayısıyla EUROSILVA Türkiye ağının oluşturulmasında, başta Eskişehir olmak 
üzere, Orman Toprak Laboratuvar Müdürlükleri'ne önemli görevler1 düşmektedir. 

Bu nedenle, mevcut alt yapısı, 30 yılı aşan deneyimi ve bilgi birikimi ile 
yeni kurulan diğer 7 adet bölgesel "Orman Toprak Laboratuvar Müdürlükleri " ne 
sağlıyacağı katkılar dikkate alınarak, Eskişehir Orman Toprak laboratuvar 
Müdürlüğü, "Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü" ne 
dönüştürülmelidir. 
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2) Yeni kurulmuş olan 7 adet "Toprak laboratuvar Müdürlükleri” nin, VI I'ne 
Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, personel, araç-gereç, bina, altyapı gb 
hizmet üretimi için gerekli olan ihtiyaçları giderilmeli, bu laboratuvar 
Müdürlükleri, etkin bir şekilde hizmet üretir duruma getirilmelidir. 
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TABLOLAR 
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TABLO 146: ORMAN BAKANLIĞI FİDANLIKLARINDAKİ 
GELİŞMELER (1988-1992) 

Yıllar 
Fidanlık Adedi Genel Alanı (Ha) 

1988 156 4159 

1989 168 4248 

1990 171 4300 
1991 179 4326 

1992 172 4300 

Kaynak : Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü Çalışmaları 

TABLO 147: ÖZEL ORMAN FİDANLIKLARI ÇALIŞMALARI 

Sıra 
No 

Proje Adı Ilı-İlçesi Alanı 
(Dekar) 

Kuruluş 
Yılı 

Tahsis 
Edilen 
Krd.(Bin 
TL) 

Üretim 
Kap.(Ad) 

1 Y.ÇOLAK ANKARA-BALA 101 1992 357.316 24.500 
2 H.ÇAVUŞ ANKARA-BALA 98 1990 238.837 52.500 
3 S.SAKARYA ÇANKIRI-MER. 54 1990 64.389 67.500 
4 A.R.ÇAĞLAR ÇORUM-MERKEZ 21 1992 263.155 90.000 
5 I.KARA ESK-S.KAYA 20 1992 315.544 261.250 
6 A.ÖZTUNA ESK-MERKEZ 13 1991 233.376 97.200 
7 DOSTAŞ A.Ş ESK-MERKEZ 13 1990 77.267 305.900 
8 Ö.B.SEÇKİN IST-BEYKOZ 15 1992 370.666 546.000 
9 S.YANIK K 1 RŞ-MERKEZ 56 1991 29.040 29.100 

10 M.EVIRGAN NEVŞ-H.BEKTAŞ 39 1991 - 19.700 
11 H.K ASAPOGL U BARTIN-MERKEZ 13 1991 50.458 3.200 
12 A.SÖNMEZ IĞDIR-MERKEZ 60 1992 235.122 48.570 
13 A.TUFAN IGDI R-ME RKEZ 24 1991 96.795 27.000 
14 K.IŞIK IĞDIR-MERKEZ 13 1991 53.180 14.750 
15 A.KARACA IĞDIR-MERKEZ 17 1992 88.837 18.250 
16 A.AKKUŞ IĞDIR-MERKEZ 17 1992 85.685 17.500 

TOPLAM: 576 2.559.667 1.623.207 

Kaynak: Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 
Çalışmaları. 
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TABLO 148: ORMAN BAKANLIĞI FİDANLIKLARININ 1988-1992 YILLARI 
ARASINDAKİ FİDAN ÜRETİMİ VE KULLANIM KAPASİTE 
DURUMU 

Yıllar Yıllık Fidan Üretim 
Kapasitesi(OOO) Adet 

Programlanan 
Miktar(000)Adet 

Kapasite 
Kullanım % 

1988 650.000 600.000 92 

1989 750.000 650.000 87 
1990 750.000 626.000 83 

1991 760.000 463.000 61 

1992 750.000 325.000 43 

Kaynak: Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğü Çalışmaları 

TABLO 149: ÖZEL SEKTÖR ORMAN FİDANLIKLARININ FİDAN 
ÜRETİMİ KAPASİTE DURUMU (1990-1992) 

Yıllar Fidan Üretimi 
Kapasitesi (Bin Adet) 

1990 426 
1991 191 
1992 1.006 

Kaynak : Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü Çalışmaları 

TABLO 150: TOHUM ÜRETİMİ KAPASİTE VE KULLANIM DURUMU (1988-1992) 

Tohum Meşceresi Klonal Tohum Bahçesi 

Yıllar Kapasite Kullanım % Kapasite Kullanım % 
(Ton) (Ton) (Ton) 

1988 1292 232 18 6 6 100 
1989 3560 402 12 6 6 100 
1990 3560 375 11 6 6 100 
1991 4693 347 8 10 10 100 
1992 4693 99 i  10 100 

Kaynak : Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü Çalışmaları 
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TABLO 151: FİDAN ÜRETİMİ MİKTARI (1988-1992) 

Yıllar Hedef 
(Bin Adet) 

Program 
(Bin Adet) 

Gerçekleşme 
(Bin Adet) 

Program 
Gerçekleşme 
Yüzdesi (%) 

1988 600.000 600.000 588.000 98 
1989 650.000 650.000 633.000 97 

1990 670.000 626.000 610.000 98 

1991 690.000 463.000 456.000 99 

1992 710.000 325.000 324.000 99 

Kaynak: Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğü Çalışmaları 

TABLO 152: TOHUM ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER 

Yıllar Hedef 
(Kg) 

Program 
(Kg) 

Gerçekleşme 
(Kg) 

Program 
Gerçekleşme 
Yüzdesi (%) 

1938 200.000 200.000 232.000 116 
1989 400.000 400.000 402.000 101 
1990 439.000 439.000 375.000 86 

1991 472.000 400.000 346.000 87 

Kaynak: Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğü Çalışmaları 
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TABLO 153: 1388-1992 YILLAR! ÜRETİM DEĞERLERİ 
(CARİ FİYATLARLA MİLYON TL.) 

Sıra No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Fidan Üretimi 19053 36053 80778 124639 200517 
2 Tohum Üretimi 933 2190 4751 6504 4948 

Kaynak: Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğü Çalışmaları 

TABLO 154: 1988-1992 YILLARI ÜRETİM DEĞERLERİ 
(1988 YILI FİYATLARIYLA MİLYON TL.) 

Sıra No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 
1 Fidan Üretimi 19053 36053 80778 124639 200517 
2 Tohum üretimi 933 2190 4751 6504 4948 

Kaynak: Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğü 

TABLO 155: TOHUM ÜRETİM MALİYETLERİ 

( Kg/TL) 

T ür 1988 Yılı 
Birim Fiyatı 

1992 Yılı 
Birim Fiyatı 

Kızılçam 7000 50000 
Karaçam 11000 115000 

Sarılçam 45000 305000 
Sahilçamı 7000 40000 

Fıstıkçamı 4000 17000 
Doğu Ladini 30000 450000 
Gök nar 6000 37000 
Sedir 6500 50000 
Kayın 4000 24000 
Meşe 1300 9000 
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TABLO 156: BAŞLICA ORMAN AĞACI FİDANLARI MALİYETLERİ 
(I988 Yılı Fiatları TL/Adet) 

TÜRÜ Çıplak Köklü Tüpe Ekim Şaşırtma 

1+0 2+0 1+0 2+0 1+1 1+2 2+2 1 Yaşlı 2 Yaşlı 

Kızılçam 30 120 150 300 415 

Karaçam 22 30 120 150 320 425 550 

Sarıçam 23 32 125 160 320 430 570 

Sedir 32 45 145 175 340 450 600 

Göknar 35 50 

Ladin 30 45 

Y Akasya 75 120 1100 1800 2200 

Akçaağaç 60 90 1000 1700 2100 

Dişbudak 65 110 1100 1750 2130 

Kızılağaç 70 115 1100 1775 2150 

Kayın 75 120 1115 1800 2200 

Meşe 140 190 1130 2000 2800 

Ceviz 250 320 1500 2200 2800 

Aylantus 60 90 

Kestane 150 225 

İğde 125 220 

Badem 75 120 

M. Kavak 600 1077 

Y Karakavak 504 824 

Kaynak: Orman Bakanlığı. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Çalışmaları 
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TABLO 157: BAŞLICA ORMAN AĞACI FİDANLARI MALİYETLERİ 
(!992 Yılı Hatları TL/Adet) 

TÜRÜ Çıplak Köklü Tüpe Ekim Şaşırtma 

1+0 2+0 1+0 2+0 1+1 1+2 2+2 1 Yaşlı 2 Yaşlı 

Kızılçam 192 1023 1271 1767 2035 

Karaçam 146 244 1083 1348 1811 2114 2298 

Sarıçam 150 253 1090 1355 1811 2114 2298 

Sedir 213 323 1093 1362 1913 2213 2442 

Göknar 185 292 

Ladin 198 307 

Y Akasya 563 893 4439 6650 7049 

Akçaağaç 422 670 4285 6481 6779 

Dişbudak 553 883 4430 6635 7037 

Kızılağaç 145 874 4418 6628 7026 

Kayın 563 893 4439 6650 7049 

Meşe 1046 1561 4973 7235 7B59 

Ceviz 1500 2000 5547 7869 8887 

Aylantus 413 659 3062 6481 6779 

Kestane 1098 1721 3065 6481 6779 

İğde 809 1284 3065 6481 6779 

Badem 563 893 4439 6650 7049 

M. Kavak 5000 8000 

Y Karakavak 
... 

3500 5000 

Kaynak: Orman Bakanlığı. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Çalışmaları 
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TABLO 158: 1988-1992 YILLARI ARASI TOHUM 
İTHALATI DURUMU 

Vıllar Miktar (Kg.) Cari Fiyatlarla 
Değer (Bin $) 

1988 260 159 
1989 110 61 
1990 199 76 
1991 95 43 
1992 -

-

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü 
Çalışmaları 

TABLO 159: TOHUM İTHALATI TUTARI 
(CIF-1988 YILI FİYATLARIYLA) 

Yıllar Değeri (Bin $) 
1988 159 
1989 59 
1990 73 
1991 41 
1992 -

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah 
Araştırma Müdürlüğü Çalışmaları 

TABLO 160: AT ÜLKELERİ VE DİĞER ÜLKELERDEN 
1988-1992 YILLARI ARASINDA YAPILAN 
TOHUM İTHALATI 

YILLAR 

AT Ülkeleri Diğer Ülkeler 

Miktar 
(Kg) 

Carı 
Fiyatlarla 
Değer 
(Bin $) 

Miktar 
(Kg) 

Cari 
F (yatlarla 
Değer 
(Bin $) 

1988 220 125 40 34 
1989 20 26 90 35 
1990 199 76 - -

1991 95 43 - -

1992 -

- - -

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü 
Çalışmaları 
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TABLO 161: TOHUM, KOZALAK VE KAVAK ÇELİĞİ İHRACAT! MİKTARI 
(1988-1992) 

Sıra No Ana Mallar Birim 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Tohum Kg. 12022 4773 4708 6776 1827 
2 Kozalak 

" 

7700 - - - -

3 Kavak Çeliği Adet - - 10000 - -

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumlan Islah Araştırma Müdürlüğü 
Çalışmaları 

TABLO 162: TOHUM, KOZALAK VE KAVAK ÇELIĞ'i 
İHRACATI TUTARI (1988-1992) 

Yıllar Carı Fiyatlarla Değer 
(Bin $) 

1988 310 
1989 167 
1990 150 
1991 241 
1992 64 

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumlan Islah Araştırma Müdürlüğü 
Çalışmaları 

TABLO 163: TOHUM, KOZALAK VE KAVAK ÇELlG'l 
İHRACATININ CİF, 1988 YILI 
SABİT FİYATLARIYLA TUTARI (1988-1992) 

Yıllar Değer (Bin $) 
1988 310 
1989 143 
1990 141 
1991 203 
1992 54 

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırmaya Müdürlüğü 
Çalışmaları 
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TABLO 164: AT, EFTA VE DİĞER ÜLKELERE YAPILAN TOHUM 
KOZALAK, KAVAK ÇELİĞİ İHRACAT MİKTARI 
VE CARİ FİYATLARLA TUTARI (1988-1992) 

AT Ülkeleri EFTA Ülkeleri Diğer Ülkeler 
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

Yıllar İKal (Bin $) (Kg) (Bin $) (Kg) (Bin $) 
1988 11967 308 20 0,5 35 1,5 
1989 4539 159 55 2,0 179 6,0 
1990 4395 137 90 2,5 223 10,5 
1991 6501 231 194 6,5 81 3,5 
1992 1721 60 83 2,5 23 1,5 

Kaynak: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü 
Çalışmaları 

TABLO 165: FİDAN VE TOHUM TÜKETİMİ 
MİKTARLARI (1988-1992) 

Yıllar Fidan 
(Milyon Adet) 

Tohum 

(Ton) 
1988 488 242 

1989 509 343 

1990 402 339 

1991 265 294 

1992 195 144 

Kaynak: Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü Çalışmaları 
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TABLO 166: YURT İÇİ TOHUM SATIŞ FİYATLARI (1988-1992) 
(CARI FİYATLARLA Kg/Bin TL.) 

Türler 

Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992 

Göknar 15 15 30 30 60 

T.Sediri 23 23 46 45 60 

Kızılçam 16 16 32 35 50 
Karaçam 17 17 34 70 100 

Sarıçam 23 23 46 200 280 

F ıstıkçam 3,5 3,5 12 15 20 
D.Ladini 25,5 25,5 51 150 260 
D.Kayını 9 9 18 20 25 

Dişbudak 8 8 18 25 35 
Atkestanesi 4,5 4,5 9 10 15 

Çınar 8 8 16 25 35 

Meşe 4,5 4,5 9 15 15 
Y.Akasya 9 9 18 35 45 

Ceviz 4,5 4,5 9 10 15 

Kaynak: Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü genel 
Müdürlüğü Çalışmaları 

Tablo 167: ORMAN AĞAÇ TOHUMLARININ BAZI AT 
ÜLKELERİYLE FİYAT MUKAYESE DURUMU 
(1992 FİYATLARI Kg/$) 

Türler Ü L K E L E R 

Türkiye Hollanda Almanya Fransa 

O.K.Gök narı 47 123 95 116 
Kızılçam 47 98 102 95 

Fıstıkçam 29 15 17 19 
Sedir 93 150 161 159 
Radiata Çamı 47 130 - -

Sarıçam 65 - - 118 
Halepçamı 47 54 60 51 
Doğu Ladini 72 184 - -

Karaçam 43 134 74 80 
Mazı 27 59 38 45 
Servi 27 50 30 25 

Kaynak: Orman Bakanlığı, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma 
Müdürlüğü Çalışmaları 
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TABLO 168 ORMAN AĞACI ve FİDANLARI 1993 SATIŞ FİATLARI (TL/Adet) 

Gurup 
NO 

Fidan Türleri Sınıfı 1+0 2+0 3+0 1+1 1+2 

2+1 

1+3 

2+2 

1+4 

2+3 

1+5 

2+4 

Yaşlı Özel 

1 Karaçam, Sançam vb 1 150 300 1000 2000 6000 8000 15000 35000 60000 
II 100 200 800 1700 4500 6000 10000 25000 40000 

2 Kcalçam, Halepçamı. 1 250 1400 2000 6000 10000 15000 30000 50000 
Sahilçamı vb II 200 1000 1500 5000 8000 10000 20000 30000 

3 Fıstıkçamı ve Diğer İbreli 1 1500 2500 3500 5500 6000 7000 10000 35000 50000 

(Tüpe Ekim) II 1000 1500 2500 4000 5000 6000 8000 25000 40000 

4 Yapraklı Türler 1 1500 2000 3000 28000 42000 
(Tüpe Ekim) II 1000 1500 2000 21000 28000 

5 Mavi Ladin, Mavi Sedir vb 1 3000 7000 13000 

(Tüpe Ekim) II 2000 5000 10000 

6 Okaliptüs. Kıbrıs Akasyası, 1 1800 2500 3000 5000 9000 14000 25000 40000 

Sığla vb. (Tüpe Ekim) II 1500 2000 2500 4000 7500 10000 20000 35000 

7 Sedir, Servi. Duglas, 1 700 1000 4000 5000 7000 10000 20000 50000 70000 

Mavi Servi vb II 500 800 3000 4000 5000 3000 15000 40000 60000 

8 Göknar, Ladin vb 1 300 500 700 2000 4000 8000 15000 20000 70000 120000 

II 200 300 500 1500 3000 6000 10000 15000 50000 100000 

9 Mavi Ladin, Gümüşi Göknar, 1 1500 3500 6000 15000 30000 60000 100000 300000 400000 

Mavi Sedir vb II 1000 3000 5000 10000 20000 40000 80000 200000 300000 

10 Attunı Mazı, Kriptomerya vb. 700 1000 2000 3500 6000 10000 20000 35000 50000 

II 600 800 1500 3000 4000 8000 15000 25000 40000 

11 Mazı, Ligustrum, Gladiçya 1 200 400 700 1500 3000 7000 15000 25000 35000 

Maklora vb. II 150 300 500 1000 2000 5000 10000 20000 30000 

12 Akçaağaç. Dişbudak, İğde, 1 700 1000 1500 5000 7000 10000 15000 20000 30000 

Sofora. YAkasya. Aylantus vt 500 700 1000 3000 5000 8000 10000 15000 25000 

13 Huş. Ihlamur, Kestane. Ceviz 1 1500 2000 3500 7000 10000 15000 20000 30000 50000 

Badem. Çınar. Meşe, Kayın v II 1000 1500 3000 5000 8000 10000 15000 25000 40000 
14 Palmiye, Manolya. Feniks. Si. 1 2000 3000 4000 7000 10000 15000 20000 25000 30000 50000 

Eriği. Süs Elması vb II 1500 2500 3000 5000 8000 12000 15000 20000 25000 40000 
15 Sabin Ardıcı. Ateş Çalısı, 1 1800 2800 4000 6000 10000 15000 30000 50000 

Morsalkım, Mahonya, Taflan. II 1500 2000 3000 4000 8000 12000 25000 40000 

Kartopu, Şimşir. Porsuk vb. 
16 Salkım Söğüt. Japon Kavağı, 1 1500 2000 3000 5000 9000 25000 30000 

Ilgın, Zakkum, inci, Ispirya. II 1000 1500 2500 4000 7500 20000 20000 

Berbens Erguvan. A Hatmi. 
Forsitya. Filbahri vb. 

17 Y.Karakavak (Bir yaşlı) 1 3500 

Y.Karakavak (İki yaşlı) 1 5000 

Y.Karakavak (İki yaşlı) II 3500 
18 Melez Kavak (Bir yaşlı) 1 5000 

Melez Kavak (İki yaşlı) 1 7500 

Melez Kavak (İki yaşlı) II 5000 

19 Kavak Gövde Çeliği 300 

20 Kavak Kök Çeliği 500 

Not: 1-Göknar ve Ladin-4+0=1000 TL 

5+0=1400 TL 
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TABLO 169: İŞÇİ İSTİHDAM DURUMU 
(1988-1992) 

Yıllar Çalışan İşçi 
Adedi 

Kullanılan 
Adam/Ay 

1988 14.661 54.437 

1989 14.641 59.647 
1990 14.166 62.468 

1991 15.025 47.612 
1992 11.862 43.550 

TABLO 170: ORMAN AĞAÇLARI VE TOHUMLARI ISLAH ARAŞTIRMA 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN İSTİHDAM DURUMU (1988-1992) 

İş Gücü yıllar 

Meslek Dalları 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

YÜKSEK Teknik 11 11 10 10 14 13 Orm.Yük.Müh. 

I dar i 1 1 1 1 1 1 Yüksek Okul 

ORTA Teknik - - - - - - -

Memur 16 20 25 25 15 15 Daktilograf, 
Amb. Memuru, 
Şoför,mutemet 
v.b. 

işçi Kalifiye 3 3 3 3 3 3 Tohum 
Toplayıcı 

Düz 3 3 4 5 15 16 -

TABLO 171: VII’NCI PLAN DÖNEMİ 
FİDAN VE TOHUM ÜRETİM 
HEDEFLERİ 

Yıllar Fidan üretimi 
(Milyon Adet) 

Tohum Üretimi 
(Ton) 

1993 163 158 
1994 480 310 
1995 540 385 
1996 550 420 
1997 570 453 
1998 580 490 
1999 595 527 



TABLO 172: VII'NCI PLAN DÖNEMİ 
FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ 

MALİYETLERİ 
(1992 yIl! fi yatlar! YLA) 

Yıllar Fidan üretimi 
(Milyon TL.) 

Tohum üretimi 
(Milyon TL.) 

1993 201.600 9.750 
1994 297.120 19.500 
1995 334.260 24.375 
1996 340.450 26.650 
1997 352.830 28.600 
1998 359.020 30.875 
1999 368.305 33.150 

TABLO 173: VII'NCI PLAN DÖNEMİ 
FİDAN VE TOHUM TALEP 
TAHMİNLER! 

Yıllar Yurtiçi Fidan 
Talep Tahmini 

Yurtiçi Tohum 
Talep Tahmini 

1993 163 150 
1994 480 300 
1995 540 375 
1996 550 410 
1997 570 440 
1998 580 475 
1999 595 510 

TABLO 174: VlI'NCİ PLAN DÖNEMİ 
TOHUM İHRACAT PROJEKSİYONU 

Yıllar Tohum İhracatı 

Miktar (Ton) 1992 yılı 
Fiyatlarıyla 
Değer (Bin $) 

1993 8 320 
1994 10 400 
1995 10 420 
1996 10 440 
1997 13 550 
1998 15 650 
1999 17 750 
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TABLO 175: VII'NCI PLAN DÖNEMİ 
AT VE DlGER ÜLKELERDEN YAPİLACAK 
TOHUM 'İTHALATI 

Yıllar AT Ülkeleri Diğer Ülkeler 

Miktar 
(Kg) 

Değer CİF 1992 
Yılı Fiatlarıyla 

(Bin $) 

Miktar 
(Kg) 

Değer CİF 1992 
Yılı Fiatlarıyla 

(Bin $) 

1993 _ - - -

1994 - - - -

1995 50 40 50 35 
1996 100 80 50 35 

1997 200 160 50 35 

1998 200 160 100 70 
1999 200 160 100 70 

TABLO 176: VII'NCI PLAN DÖNEMİ 
TOHUM İHRACAT VE İTHALAT DENGELERİ 
(CİF 1992 FIATLARİYLA 000 US $) 

FAALİYET 
CİNSİ 

Y 1 L L A R 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ihracat 320 400 420 440 550 650 750 
ithalat - - 75 115 195 230 230 

Dış Tic.Dengesi 320 400 345 325 365 420 520 

TABLO 177: VII'NCİ PLAN DÖNEMİ 
FİDANLİK BİNA VE TESİS YATİRİM HEDEFLERİ 
(1992 YİLİ FİYATLARIYLA MİLYON TL.) 

Pro.ienin Adı  1993 1994 1995-1999  
(Bina-Tesis) 2000 15000 200000 

TABLO 178: VII'NCİ PLAN DÖNEMİ 
ARAÇ-MAKİNA VE EKİPMAN YATİRİM HEDEFLERİ 
(1992 Yİ Lİ FİYATLARİYLA-MİLYON TL.) 

Projenin Adı  1993 1994 1995-1999 
(Makina-Ekipman) 1000 7500 85000 
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TABLO 179: VII'NCI PLAN DÖNEMİ 
TESİSLER YATIRIM HEDEFLERİ 
(1992 YILI FİYATLARIYLA MİLYON TL.) 

Proienin Adı  1993 1994 1995-1999 
Tohum Üretimi (Tesisler) - - 15000 

TABLO 180: VII'NCI PLAN DÖNEMİ 
TOHUM VE FİDAN ÜRETİMİ İLE AĞAÇ ISLAHINDA 
YARATILACAK İŞ HACMİ 

İş Gücü Y I L L A R 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Yüksek 
Teknik 13 30 35 38 40 42 45 
İdari 1 3 3 4 4 5 5 
Orta 
Teknik _ 10 12 12 15 15 15 
Memur 15 20 20 25 25 25 25 
İşçi 
Düz 16 20 25 25 30 30 30 
Kalifiye 3 50 60 60 70 70 70 

TABLO 181: TOPRAK LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİ ADİ VE MERKEZLERİ 

Sıra 
No 

Adı 
Merkezi 

1 Eskişehir Orman Toprak Laboratuvarı Müdürlüğü Eskişehir 
2 Antalya Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü Antalya 
3 Erzurum Orman Toprak Laboratuvarı Müdürlüğü Erzurum 
4 Elazığ Orman Toprak laboratuvar Müdürlüğü Elazığ 
5 İzmir Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü İzmir 
6 Kocaeli Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü Kocaeli 
7 Trabzon Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü Trabzon 
8 Zonguldak Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü Zonguldak 
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TABLO 182 TOPRAK LABORATUVAR ÇALIŞMALAR! (1) 

Yıllar Rotasyon Planı Yenilenen 

Fidanlık Etüdü (Adet) 

Yeni Kuruian ve Genişletilen 

Fidanlık Elüdü (Adet) 

Aday Tohum Bahçesi 

Etüdü (AdetJ 

Ağaçlandırma ve Diğer 

Etüdler (Adel) 

Özel Fidanlık Ağaçlandırma 

ve Fidanlık Sah.El.(Adet) 

Analiz Sayısı 

Toprak (Adel Su (Adet) Bitki (Adet) Toplam (Adet 

1938 29 16 13 17 1705 241 133 2479 

1989 8 14 12 17 55 1876 182 142 2200 

1990 23 13 14 26 56 2609 108 101 2818 

'991 22 8 14 14 91 2903 60 118 3081 

il 37 10 16 49 , 99 2711 76 231 3018 

1) Eskişehir Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü nün Çalışmalarıdır 



TABLO 183: VII'NCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DONEMİ ORMAN TOPRAK LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİ HEDEFLER 

YILI Toprak. Bitki Su 
Analizi (Adet) 

Yeni Fidanlık. Sh 

Etuau (Aaet) 

Fidanlık Topıak 

Reyızyonu (Adei) 

Tohum Bahçesi 

Etüdü (Adet) 

Ağ + Eroz+Mera*Silvı 

vd.sh. Etüdl. (Adet) 

Özel Fld+Ağaç+Kav 

sh Etudlerı (Adet) 
1995 5000 S 40 15 100 30 

1996 6000 40 15 110 40 

1997 7000 1 40 15 120 60 

1998 8000 1 «*C 15 140 80 

1999 10000 1 40 15 150 100 

TOPLAM 36000 3 200 75 620 310 

TABLO 184: VII'NCİ BEŞ YILLIK KA - ' PRAK LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİ 
YATIRIM HEDEFLER: 

(mılycn Tp 

YIL! Eskişehir İzmir Antalya Elazığ Erzurum Kocaeli 

(İstanbul) 

Trabzon Zonguldak Yıllık 

Toplam 
1995 2500 4000 4000 4000 2000 4000 4000 2500 27000 

1996 2500 35C0 3500 3500 1500 3500 3500 1500 23000 

1997 3000 2500 2500 2000 1500 2500 2500 1500 18000 

1998 3500 3000 3000 2500 2000 3000 3000 2000 22000 

1999 4000 3500 3500 3000 2500 3500 3500 2500 26000 

Donem 

Topıamı 15500 16500 1650C 15000 9500 16500 16500 10000 116000 

Not 1 - Etüd. analiz ve bina, araç, cihaz ve ekipmanlar toplam olarak gösterilmiştir 
?- Yatırım tutariarı Haziran 1994 hatlarına aore nesaplanmışiıı 
3- Kocaeli merkezinin İstanbul'a alınacağı düşünülmektedir 

4 J 0 
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BÖLÜM-13 
AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE MERA ISLAHI 

13.1. AĞAÇLANDIRMA 

13.1.1. GENEL AĞAÇLANDIRMA 

İnsan hayatı üzerinde sosyal ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyan orman 
ve ürünlerine olan talep, ülkemizde de hızla artan nüfusa, gelişen ekonomi ve 
endüstriye paralel olarak artmaktadır. Ancak ülkemiz ormanları, binler ce yıldan 
beri devam eden tahribat nedeniyle verim güçleri azalmış ve günümüz 
koşullarında bu talebi karşılayamaz duruma gelmiştir. Nitekim son yıllarda, yılda 
yaklaşık 2 milyon m3 odun hammaddesi ithali zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Aynı 
koşulların devam etmesi halinde, 2010 yılındaki odun hammaddesi açığının 7 milyon 
m3 e çıkacağı, bunun bugünkü hesaplarla yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ithalatı 
zorunlu kılacağı ve ülkemiz ekonomisine büyük bir yük olacağı hesaplanmıştır. 

ülkemizde orman ürünlerine olan talebin kendi ormanlarımızdan 
karşılanabilmesi ve bu konudaki ekonomik darboğazların aşılabilmesi, ancak 
ağaçlandırma çalışmalarıyla mümkündür. Nitekim bugün mevcut ormanlarımızdan 
yılda 15-16 milyon m3 odun hammaddesi üretilebilmektedir. Oysa orman rejimi 
içindeki bozuk orman alanlarının ağaçlandırılarak, ormanlarımızın tam kapasite ile 
çalışır hale getirilmesi durumunda, yılda 60-70 milyon m3 odun hammaddesi 
üretilebilmesi mümkün olacaktır. Bu gerçeklere rağmen, ağaçlandırma çalışmalarına 
gereken önemin verilmemesi ve ağaçlandırma çalışmalarının sağlıklı politikalara 
oturtulamaması, ülkemizdeki ormansızlaşma olgusunu dengeleyememiş ve her yıl 
sürekli artarak bugünkü boyutlara ulaşan bir arz açığına neden olunmuştur. 

Ağaçlandırmaların ülke ekonomisine yaptığı bu direkt katkısı yanında, bazı 
koşullarda direkt katkısından daha önemli boyutlarda olan endirekt katkıları da 
vardır, örneğin ağaçlandırmalarla erozyonun engellenerek barajların ömrünün 
uzatılması, enerji üretimi ve arazi sulaması sürelerini de yüzyıllarla ifade edilecek 
şekilde uzatabilmektedir. Ayrıca ülkemizde bozulan doğal dengenin yeniden 
kurulması ve bu su rejiminin düzenlenmesi ancak ağaçlandırmalarla mümkündür. 
Öte yandan çağımızda ağaçlandırmaların ve ormanların insan sağlığına olan olumlu 
katkısı, ekonomik hesaplar yanında dikkate alınması zorunlu olan bir unsurdur. 
Bunlara ek olarak, ağaçlandırmalar ülkemizin en fakir kesimlerinden birisini 
oluşturan orman köylüsüne istihdam olanakları yaratarak sosyal ve ekonomik 
dengenin oluşmasına katkı yapmaktadır. 

Ülkemizde orman rejimi içindeki bozuk orman alanlarının miktarı 11.3 milyon 
hektardır. Bu alanların 5.4 milyon hektarı ekolojik ve teknik açıdan 
ağaçlandırılabilecek durumdadır. Öte yandan, arazi sınıflanmasına göre, yanlış 
kullanımda olan ve orman rejimine alınarak ağaçlandırılması gereken alanlarla, 
0,11-0,40 kapalılıkta olup verimli kabul edilen, ancak teknik açıdan belirli bir 
kısmının ağaçlandırılması zorunlu olan alanların da dikkate alınması ile, ülkemizde 
ağaçlandırılacak alanlar çok daha büyük miktarlara ulaşmaktadır. 

Ağaçlandırmaların kısaca belirtilen bu ekonomik sosyal ve doğal nitelikte 
işlevleri ile ülkemizin ağaçlandırmaya muhtaç alanları dikkate alındığında, 
Türkiyenin en önemli ormancılık davasının, hatta ülkemizin çözüm bekliyen en 
önemli konularından birisinin ağaçlandırma olduğu ortaya çıkmaktadır. 

13.1.1.1. MEVCUT DURUM VE POTANSjYEL 

Amenajman planlarına göre orman rejimi içindeki alanların 11.3 milyon 
hektarı bozuk ve çok bozuk niteliktedir. 1984 yılında tamamlanan havza etüd ve 
avan proje verilerine göre bu alanların 5.4 milyon hektarı teknik yönden 
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ağaçlandırmaya müsaittir. 1992 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olan 1,5 milyon 
hektar orman içi ağaçlandırmanın düşülmesiyle 3,9 milyon hektar potansiyel 
ağaçlandırma alanı kalmaktadır. Bu rakama hazine arazilerinden tahminen 1 milyon 
hektar potansiyel alan ile 0,11-0,40 kapalılıkta olup amenajman planlarına göre 
verimli kabul edilen, ancak doğal gençleştirme koşullarım kaybettiği için teknik 
yönden belirli bir bölümünün ağaçlandırılması zorunlu olan alanların da 
katılmasıyla ülkemizdeki ağaçlandırılacak alanlar çok daha büyük boyutlara 
ulaşacaktır. 

13.1.1.2. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER 

Ağaçlandırma konusunda bugüne kadar olan gelişmeler ve gerçekleşmeler 
Vl'ncı BYKP. dönemine kadar olanlar ile, VI’ncı BYKP. Dönemi olmak üzere iki alt 
başlık halinde ele alınmıştır. 

13.1.1.2.1. Vl'ncı BYKP. Dönemine Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Türkiye'de 1937 yılında yürürlüğe giren 3116 sayılı kanunla Devlet 
ağaçlandırma konusuyla ilgilenmeye başlamış ve bu kanunla başta Orman Teşkilatı 
olmak üzere kamu kurumlan, tüzel ve özel kişiler ağaçlandırma yapmakla yükümlü 
kılınmış, ancak uygulamalar 1955 yılına kadar düşük seviyelerde seyretmiştir. 1955 
yılında yapılan "Türkiye Ağaçlandırma Teknik Kongresi"nde alınan kararlar, 1956 
yılında çıkarılan 6831 sayılı yasa, 1963 yılından itibaren başlatılan planlı dönem, 
1969 yılında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün kurulması ile 
birlikte planlara ve projelere dayalı uygulamalar geniş alanlarda gittikçe artan 
bir tempoyla gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışmaların kısa sürede olumlu sonuçlan alınmış ve 
ağaçlandırmalarla kurulan ormanları işletmek üzere yeni Orman İşletme 
Müdürlükleri kurulmuştur. Bu ağaçlandırmalar, odun hammaddesi üretimiyle ülke 
ekonomisine yaptığı geniş katkılar yanında toprak koruma (erozyonu önleme), su 
rejimini düzenleme, bir çok yerleşim merkezlerini, tarım alanlarım ve sanayi 
tesislerini sel ve taşkınlardan koruma ile çevre ve hava kirliliğini önleme, turizm 
potansiyelini artırma gibi çok yönlü faydalar sağlamıştır. 

Vl’ncı BYKP. Dönemine kadar verilen program ve gerçekleşme durumları 
Tablo:185'te gösterilmiştir. 

Tablo değerlerinde de izleneceği üzere, ağaçlandırma yatırımlarının sağlıklı 
politikalara oturtulamamış olmasına, sosyo-politik ve ekonomik sorunlara rağmen 
programlar başarılı bir düzeyde (% 86 oranında) gerçekleştirilmiştir. 

Bu dönemde ağaçlandırma çalışmalarında özel sektörün katkısı artırılarak 
taahhüt usulüyle çalışmalar yaygınlaştırılmış, ayrıca "Yeşil Kuşak" Ağaçlandırma 
proje çalışmalarına büyük önem verilmiştir. 

13.1.1.2.2. Vl'ncı BYKP. Dönemindeki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler : 

Vl'ncı BYKP. döneminde ağaçlandırma çalışmalarındaki program ve 
gerçekleşmeler Tablo:186'da belirtilmiştir. 

Vl'ncı BYKP. döneminde ağaçlandırma programlarının gerçekleşme oram, 
hedeflenen ve programlanan miktarlara göre düşük değerlerde kalmıştır. Bunun 
ana nedeni bu plan dönemindeki finansman yetersizliğidir. Nitekim, Vl'ncı 
BYKP.ında 1992 yılı için 129254 ha. 1993 yılı için de 130450 ha. hedeflenmiş 
olmasına rağmen ağaçlandırma programı verilmemiştir. Buna rağmen 1992 yılındaki 
ağaçlandırma uygulamaları büyük çabalar sonucu "Ağaçlandırma Fonu"ndan 
sağlanan imkanlarla 24.519 ha.olarak gerçekleştirilebilmiştir. 1993 yılında ise yine 
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"Ağaçlandırma Fonu" imkanları ile 28445 ha. sahanın ağaçlandırılması 
hedeflenmektedir. Gerekli finansmanın sağlanması halinde programların büyük 
ölçüde gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

13.1.1.3. VII'NCI BYKP DÖNEMİ HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 

13.1.1.3.1. Hedefler 

1994 yılı ağaçlandırma programının 80000 ha olarak ele alınması ve 
yapılabilirlik gücümüz de dikkate alınarak Vll'nci BYKP için belirlenen hedefler 
Tablo: 187'de gösterilmiştir. 

Bakım programlarının planlanmasında, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda 
1991 yılı sonuna kadar tesis edilen ağaçlandırmaların bakımlarının OGM tarafından 
yapılacağı dikkate alınmıştır. 

13.1.1.3.2. Politikalar 

1) Ülkemizin ve gelişen sanayinin ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin 
herhangi bir darboğaz yaratmadan ve dış alıma gitmeden tamamen yurt içi 
imkanlarla karşılanması esastır. Bunun için de mevcut verimli ormanların, 
devamlılık prensibi içerisinde rasyonel bir şekilde işletilmesi, bozuk orman alanları 
ile orman içi açıklıkların yetişme ortamı şartları ve yörenin odun hammaddesi ve 
halkın sosyo-ekonomik ihtiyaçları göz önünde tutularak kısa zamanda en yüksek 
odun hasılatı alacak şekilde yoğun kültür metodları ile ve öncelikle hızlı gelişen 
türlerle süratle ağaçlandırılması gereklidir. 

2) Yanan orman alanlarının, toprak yapısı bozulmadan ve orman-halk 
münasebetleri yönünden yaratacağı olumsuz etkilere maruz kalmadan, bu sahalar 
yılı içerisinde hızla ağaçlandırılınalıdır. 

3) Yenilenen amenajman planlarına dayalı olarak 1984 yılında tamamlanmış 
olan Havza Etüdü Avan Projelerinin süratle revıze edilerek teknik ve sosyal 
yönden ağaçlandırmaya uygun potansiyel alanlar kesin olarak ortaya konmalı ve 
ağaçlandırma makro planları hazırlanmalıdır. 

4) Bu sahalarda kadastro çalışmaları süratle tamamlanarak mülkiyet 
problemleri halledilmelidir. 

5) Ağaçlandırma sahalarındak i sosyo-ekonomik problemleri ortadan kaldırmak 
için ORKÖY kredileri artırılmalı ve ağaçlandırma çalışma sahaları ile ilgili köylere 
öncelik verilmelidir. 

6) Yörenin yetişme ortamı özellikleri ile sosyo-ekonomik yapı ve odun 
hammaddesi ihtiyacı göz önünde tutularak çok amaçlı, detaylı uygulama 
projelerinin düzenlenmesine devam edilmelidir. 

7} Mevcut 5 yıllık planlara rağmen yıllık program ve ödenek miktarlarında 
sil' sık değişiklikler yapılması nedeniyle ağaçlandırmalar için fidan üretiminde, 
istihdamda, or man-halk ilişkilerinde dar boğazlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
Bölge Müdürlüklerinin mevcut teknik eleman kapasitesi, işçi potansiyeli ve makina 
parkına göre azami yapabilirlik gücü aşılmamalıdır. 

8) Ağaçlandırma yatırımları, üretim ormanı yatırımları ve hizmet üretimi 
yatırımları (Toprak koruma, su verimini artırma, bozulan doğal dengenin yeniden 
sağlanması, toplum sağlığı, estetik, turistik ve diğer hizmetler) olmak üzere iki ana 
bölüme ayrılmaktadır. Hayati önemi olan bu hizmetler için yeterli, düzenli 
finansman kaynaklan sağlanmalıdır'. 
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9) Mera alanlarının yetersiz oluşu ve düzensiz otlatma baskısı nedeniyle 
potansiyel ağaçlandırma alanlarında uygulama yapılmamaktadır. Bu olumsuzluklar 
ağaçlandırma çalışmalarını kısıtladığından gerekli sosyo-ekonomik ve yasal önlemler 
alınmalıdır. 

10) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılan özel ağaçlandırmalar, yeterince teşvik 
edilemediğinden istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Bu konuda gerekli teşvik ve 
kredilerin artırılması, ağaçlandırma giderlerinde, özel ağaçlandırma alanlarından 
elde edilecek ürünlerin ara ve son hasıla satışında vergi kolaylığı getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

11) OGM.'ce çeşitli fonlara yapılan ödemeler minimuma indirilerek 
Ağaçlandırma Fonuna aktarılmalıdır. OGM.'nin yıllık satış karının % 20'ye kadarlık 
bir bölümünün de bu fona aktarılması sağlanmalıdır. 

12) İthal edilen mamul ve işlenmemiş odun hammaddelerinin ithal 
bedellerinden Ağaçlandırma Fonu'na belli bir miktar aktarılmalıdır. Bunlara ek 
olarak 6831 sayılı kanun gereği orman sınırları dışına çıkarılmış alanların 
satışından elde edilecek gelirlerin % 50 si de Ağaçlandırma Fonu’na aktarılmalıdır. 

13) Orman köylüsünün sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla 
uygun ekolojik şartların bulunduğu alanlarda ikincil ürün verebilen kıymetli ağaç 
türlerine daha çok yer verilmelidir. 

14) GAP sahası dahilinde yapılacak ağaçlandırma planlarına ve 
uygulamalarına özel önem verilmelidir. Fırat ve Dicle ırmaklarının yukarı 
havzalarında barajların siltasyonla dolmalarını geciktiren ve ömürlerini uzatacak 
olan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmaları barajların 
inşaatından önce başlatılmalı ve hızla tamamlanmalıdır. Sulanabilen aşağı havzalarda 
ise bu alanların en az % 5 i kavak, söğüt ve uygun yetişme ortamlarında okaliptüs 
ve benzeri hızlı gelişen türlere ayrılmalı, ayrıca tarım ürününün kalite ve 
kantitesini arttıracak koruyucu orman şeritleri ve rüzgar perdeleri tesislerine yer 
verilmesi teşvik edilmelidir. 

15) Makinalı ağaçlandırmalar için gerekli makina ve ekipman noksanlıkları 
tamamlanmalıdır. Ayrıca taahhüt usulüyle özel sektörün makina gücünden 
yararlanılması sağlanmalıdır. 

16) Ağaçlandırmalarda verimliliği arttırmaya yönelik her türlü araştırma 
çalışmalarına hız verilmelidir. Orman Toprak Laboratuvar Müdürlükleri, Kavak ve 
Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, Orman Ağaçları ve 
Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü gibi uygulayıcı araştırmacı teknik kuruluşlar 
etkin hizmet şartlarına kavuşturulmalıdır. Ayrıca meslek içi eğitimlerine ağırlık 
verilmelidir. 

17) Ağaçlandırmalarda kaliteli tohum, fidan üretimi ve kullanımı ile diğer 
ağaç ıslahı prensiplerine uyulmasına özen gösterilmelidir. 

18) Teknik ve sosyal yönden ağaçlandırmaya elverişli hazine arazilerinin 
süratle orman rejimi içerisine alınarak ağaçlandırılması sağlanmalıdır. 

19) Ülkemiz için hayati öneme haiz ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera 
ıslahı, ağaç ve tohum ıslahı ve fidanlık faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtılması, bu 
çalışmaların desteklenmesi ve benimsenmesi sağlanmalıdır. 

20) Ağaçlandırma hizmetlerinin hızlandırılması ve yaygınlaştırılması için taşra 
teşkilatı tamamlanmalı ve bölgesel kuruluşlar çalışma alanlarındaki özellikler de 
gözetilerek geliştirilmelidir. Bu amaçları etkin biçimde gerçekleştirecek bir 
teşkilatlanma kısa sürede kurulmalıdır. 
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13.1.1.4. SAĞLANACAK FAYDALAR 

Ağaçlandırmalardan sağlanacak faydalar aşağıda dört ayrı başlık halinde ele 
alınmıştır. 

13.1.1.4.1. Üretime ve Ekonomiye Katkısı 

Boş ve verimsiz halde duran ve Ülke ekonomisine hiç katkısı olmayan veya 
çok az katkısı olan orman içi açıklık alanlar ile çok bozuk orman alanlarının 
ağaçlandırılmasıyla ha.daki ortalama artım 0,282 m3 den 6,096 m3'e çıkarılmış 
olacaktır. Buna göre ağaçlandırma yoluyla ha.da 5,874 m3 (6,096-0,282 m3) lük 
artım sağlanmış olacaktır. Plan döneminde yılda ortalama 110.000 ha. ağaçlandırma 
programı uygulanmasıyla 110.000x5,874 m3= 646.140 m3 odun hammaddesinin her 
yıl ormanların artımına eklenmesinin sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bunun 
parasal değerini hesaplıyacak olursak; 1993 yılı birim fiyatları ile (1 m3 2. sınıf 
kızılçam tomruğu ortalama 2.103.000 TL. olarak alınmıştır.) 1.358.832.420.000 TL.dir. 
Vll'nci Beş Yıllık Plan dönemi hedeflerinin gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki 
hesaplama yöntemi ile, Vll'nci plan döneminin her yılı için hesaplanan ve plan 
dönemi sonunda ülke ekonomisine sağlanacak olan toplam parasal katkı (19.764.830 
milyon TL.) Tablo:188'de gösterilmiştir. 

Bu ilave artımın Milli Ekonomiye yapacağı katkı yanında odun arz açığının 
Ülke olanaklarıyla karşılanması sağlanacak ve döviz kaybı önlenmiş olacaktır. 

13.1.1.4.2. Çevreye Etkisi 

Ülkemizde bir yandan artan nüfusun diğer taraftan sürekli gelişen 
sanayiinin ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin karşılanması için yapılan düzensiz 
ve aşırı faydalanmalar, aşırı otlatmalar ve yangınlar sonucu ormanlarımız ve çevre 
büyük ölçüde tahrip olmuş ve doğal denge bozulmuştur. Yapılan ağaçlandırma 
çalışmalarıyla toprak su ve bitki örtüsü arasındaki denge yeniden tesis edilerek 
erozyon durdurulmuş, barajların ömrü uzatılmış, tarım alanlarının ve yerleşim 
yerlerinin sel ve taşkınlardan zarar görmesi önlenmiş olacaktır. Ağaçlandırmaların 
doğal dengenin oluşturulması bakımından yapmış olduğu bu katkılardan başka, 
ekonomiye sağladığı endirekt katkılar da önem taşımaktadır. Barajların ömrünün 
uzatılması, su verimini artırması, enerji üretimi vb. gibi endirekt katkılar bazı 
koşullarda direkt katkıları da aşabilecek durumdadır. 

13.1.1.4.3. Rekreatff ve Turistik Etkisi 

Köy, kasaba ve şehirler civarında halkın dinlenme yeri ihtiyacını karşılamak 
ve aynı zamanda orman ve ağaç sevgisini artırmak için yapılacak ağaçlandırmalar 
(Örneğin; Yeşi Kuşak ağaçlandırmaları), hem rekreaktif ve hem de turistik 
gelişmeleri olumlu yönde etkilemektedir. Çağımızda ağaçlandırmaların insan sağlığına 
ve dolayısıyla iş verimine olan olumlu katkısı, ekonomik hesaplar yanında dikkate 
alınması zorunlu olan ve reel katkının üstünde bir katkıdır. 

13.1.1.4.4. İstihdama Etkisi 

Makina ve işçi gücü ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarının istihdama etkisi 
de büyük bir önem taşımaktadır. İşçi gücüyle yapılacak ağaçlandırmalarda 1 ha 
tesis için 90, 1 ha bakım için 34 adam/gün’e, makina gücüyle yapılacak 
ağaçlandırmalarda ise tesis için 8, bakım için 27 adam/gün'e ihtiyaç vardır. Buna 
göre Vll'nci BYKP. döneminde yapılacak olan tesis ve bakım çalışmaları için 
yaratılacak istihdam durumu Tablo:189'da gösterilmiştir. 
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13.1.2. KAVAKÇILIĞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

13.1.2.1. GİRİŞ 

Dünyamızda ve Ülkemizde ormanların büyük ölçüde yok edildiği bir 
gerçektir. Buna karşılık teknolojik gelişme ve hızlı nüfus artışına paralel olarak, 
odun hammaddesi gereksinimi de artmaktadır. Bu nedenle ormanların hızla 
yenilenmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde halihazırda odun hammaddesi kullanan yaklaşık 49900 adet tesis 
bulunmaktadır. Bu tesislerin tamamı, ortalama % 60 kapasite ile çalışmaktadır. 
Bunun en önemli nedeni genelde hammadde eksikliğidir. 

2000'li yıllarda odun hammaddesi açığının 7.000.000 m3/Yıl olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu açığın kapatılmasına kavak ve hızlı büyüyen türler ile yapılacak 
endüstriyel plantasyonlar yardımcı olacaktır. 

Kavak dışındaki hızlı büyüyen tür ağaçlandırmaları genel ağaçlandırma 
(13.1.1.) konusu içerisinde değerlendirilmiştir. 

Ülkemiz hammadde odun açığının kapatılmasında çok büyük bir önem taşıyan 
kavakçılığı geliştirme çalışmalarının ayrı bir bölüm olarak ele alınması gerekli 
görülmüştür. 

13.1.2.2. Mevcut Durum ve Potansiyel 

Teşkilatımızca yapılan envanter sonuçlarına göre ülkemizde; 

- 339.000 ha sahada ekonomik kavakçılık çalışması, 

- Akarsu boylarında 100.000 km yani 100.000 ha. galeri kavakçılığı çalışması, 

- Mülkiyeti Devlete ait orman içi sahalarda toplam 36.000 ha. kavakçılık 
yapılabilecek uygun alan olduğu tesbit edilmiştir. 

Buna göre toplam 475000 ha. sahada ekonomik esaslara uygun olarak 
kavakçılık çalışmalarına yeterli saha bulunmaktadır. 

GAP projesinde sulanacak 1.8 Milyon ha sahanın yalnız % 5'inde kavakçılık 
çalışması yapılması halinde 90.000 ha.lık ek bir alan oluşacaktır. Bu durumda Ülke 
genelinde 565.000 ha. sahada kavakçılık yapma imkanı söz konusu olacaktır. 

13.1.2.3. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER 

13.1.2.3.1. Vl'ncı BYKP. Dönemine Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Planlı dönemin başlangıç yılı ile akarsu boylarının ağaçlandırılması 
maksadıyla galeri kavakçılığı projelerinin uygulanmasına başlandığı ve özel sektör 
kavak fidanlıklarının her geçen yıl teşvik edilerek üretim miktarı itibariyle 
günümüzde büyük miktarlara ulaştığı görülmektedir. 1988 yılından itibaren Devlet 
kavak fidanlıklarındaki kavak fidanı üretiminin düşürülerek özel sektör kavak 
fidanı üretimleri daha da teşvik edilmiş, klonal saflığı sağlamak yönünden 
tekniğine uygun kavak fidanlığı kuracaklara bedelsiz kavak çeliği verilmesine 
başlanmıştır. 

6831 sayılı Orman Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle 
"Ağaçlandırma Fonu" kurulmuş, fon uygulamalarında ormansız ve ormanca fakir 
bölgeler esas alınarak yatırımın kredilendirilmesi esas alınmıştır. Ayrıca fon 
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uygulamalarında hem kavak fidanı üretimlerine ve hem de kavak ağaçlamalarına 
büyük nisbette yer verilmiştir. 

Ülkemizde mevcut ve potansiyel kayak alanları ile üretim ve tüketim 
miktarlarının tesbiti konusunda Devlet İstatistik Enstitüsü ile mutabakat 
sağlanarak envanter çalışmaları sonuçlandırılmıştır. 

Galeri kavakçılığı çalışmaları ile ilgili olarak alınan olumlu sonuçlar 
doğrultusunda 28 adet galeri kavakçılığı projesi uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Planlı dönemlerde, Vl'ncı plan dönemine kadar Devlet ve özel teşebbüs 
tarafından gerçekleştirilen kavak ağaçlandırma miktarları toplam olarak 
Tablo:190'da gösterilmiştir. 

13.1.2.3,2. VI. BYKP. Dönemindeki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Bu plan döneminde gerçekleştirilen kavak ağaçlandırmaları tablo : 191'de 
gösterilmiştir. 

Vl'ncı Plan döneminde bazı akarsu boyları kavak ağaçlandırmalarına açılmış 
olup, 6 adet galeri kavakçılığı projesi uygulamaya konulmuştur. 

13.1.2.4. Vll'nci PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 

13.1.2.4.1 Vll'nci Plan Dönemi Hedefleri 

Vll’nci Plan dönemi için belirlenen kavak fidanı üretimi ve kavak 
ağaçlandırma hedefleri tablo : 192'de gösterilmiştir. 

Bu plan döneminde kavak için yaklaşık toplam 307000 ha. alanda bakım 
çalışması yapılacaktır. 

13.1.2.4.2. Vll'nci Plan Dönemi Politikaları 

Kavakçılığın yurdumuzda yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak 
maksadıyla modern teknik ve teknolojileri vatandaşlara intikal ettirmek, ıslah 
edilmiş ve tescilli materyal kullanılmasını sağlamak, vatandaşların kavakçılık 
konusunda karşılaştığı problemlerin çözülmesine yardımcı olmak, kavak hastalık 
ve zararlarıyla mücadelede yol göstermek, galeri kavakçılığının yaygınlaştırılmasını 
sağlamak gibi hizmetler, kavakçılığı geliştirme hizmetlerinin ana ilkelerini teşkil 
etmektedir. 

Bu ilkeler doğrultusunda: 

1- Kavakçılığı Geliştirme Hizmetlerinin taşrada daha etkin yürütülmesi amacı 
ile AGM Başmühendislikleri bünyesinde kavakçılıkla ilgili birimler oluşturulmalıdır. 
İzmit Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğünün teknik 
bilgi ve deneyiminden yararlanılmalıdır. İlgili birimlerin görevlendirilmesi suretiyle 
özel kavak üreticilerine teknik danışmanlık yapılması ve özel sektörün ürettiği 
kavak fidanlarının standarda ve klonal saflığa uygunluğunun denetlenmesi ve 
yasal yönden kontrol edilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

2- Fidanlıklarda modern teknolojilere ağırlık verilmeli, özel ve devlet kavak 
fidanlıklarının rehabilitasyonu sağlanmalıdır. 

3- Devlet kavak fidanlıklarının rasyonel çalışma koşulları sağlanmalı, girdiler 
azaltılmalı ve özel kavakçılığa destek verilmelidir. 
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4- Kavak yetiştiricilerinin örgütlenme modellerinin belirlenmesi, çalışma 
şekillerinin ortaya konulması sağlanmalıdır. 

5- Kavakçılık ile ilgili personelin ve halkın eğitimi konusuna ağırlık 
verilmelidir. 

6- Kavakçılığın geliştirilmesi açısından, kavak yetiştiren kişi ve kuruluşlara 
vergi kolaylığı getirilmelidir. 

13.1.2.5. SAĞLANACAK FAYDALAR 

13.1.2.5.1. Üretim ve Ekonomiye Katkısı 

Uygun alanlarda kavak ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarında hektardaki 
yıllık artış 15-25 metre küptür. 

Vll'nci BYKP. döneminde devlet sektörü ve özel sektör olarak yılda ortalama 
16650 ha. kavak ağaçlandırması programı uygulaması ile; 16650 x 25 - 416250 
m3/yıl odun hammaddesinin her yıl kullanıma sunulacağı tahmin edilmektedir. 
Kavak odununun ülkemiz ve Dünya piyasalarındaki ortalama değeri yaklaşık 80 
Amerikan Dolarıdır. Buna göre; 

416250 x 80 - 33.3 milyon Amerikan Doları gelir sağlanmış olacaktır. 

13.1.2.5.2. Çevreye Etkisi 

Ülkemizde ve Dünyada giderek artan çevre bilincine paralel olarak 
insanların yeşil bir çevreye ve temiz bir havaya duyacakları özlem de 
artmaktadır. Kavak ve hızlı gelişen yabancı türlerle birlikte tüm ormanlarımızın 
oksijen ve önemli besin elementlerinin üretilmesine sağladığı katkı yanında, 
gürültü ve toza karşı da önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Ayrıca su ve rüzgar 
erozyonuna karşı önlem olarak da ormanlarımız büyük bir önem taşımaktadır. 

13.1.2.5.3. Rekreaktff ve Turistik Etkisi 

Ülkemiz insanlarının dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak ve onların 
orman denilen yaşam bütünü ile içiçe kaynaşarak genelde doğa sevgisine 
ulaşmasına olanak sağlamak açısından tüm ormanlarımızın önemli katkıları 
bulunmaktadır. 

Ağaçlandırma yolu ile kurulan ormanlar, önceden rağbet edilmeyen alanların 
değer kazanmasına ve yeni bir ekosistemin oluşmasıyla insanlarımıza yaşanabilir 
ortamlar hazırlanmasına olanak tanımaktadır. 

Turizmi etkileyen en önemli etkenlerden biri doğanın yeşilliği olduğuna göre, 
giderek artan ağaçlandırmaların bu özelliği pekiştireceği ve turizme o derecede 
katkılar sağlanabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

13.1.2.5.4. İstihdama Etkisi 

Vll’nci Plan dönemi içinde kavak için her yıl istihdam edilecek iş gücü 
miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

Vll'nci plan döneminde hedeflenen yıllık 16.650 ha. alan için 14.650.000 yerli 
kavak fidanı, 1.850.000 adet melez kavak fidanı üretimi planlanmıştır. 

Fidanlıklarda bir hektar sahada fidan üretimi için 25 Adam/Gün işgücüne 
ihtiyaç vardır. 
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Kavak plantasyonunda 1 ha sahanın tesisi için 37 Adam/Gün, bakımı için ise 
6 Adam/Gün işgücüne ihtiyaç bulunmaktadır. 

Buna göre, Vll’nci plan dönemi için hedeflenen kavakçılık faaliyetleriyle 
yaratılacak istihdam miktarı tablo : 193'te gösterilmiştir. 

13.1.3. ÖZEL AĞAÇLANDIRMA 

13.1.3.1. GİRİŞ 

Ağaçlandırma çalışmalarının Yurdumuz için yaşamsal önemi ve ekonomiye 
katkısı vatandaşlarımız tarafından da anlaşılmıştır. 

Yurdumuzun bazı yörelerinde köy tüzel kişilikleri ile diğer gerçek ve tüzel 
kişilerce özel ağaçlandırmalar eski yıllara kadar uzanmaktadır. 

Nitekim bu çalışmalar içerisinde 1938 yılında başlayan Denizli-Çal 
yöresindeki özel ağaçlandırmaların ayrı bir önemi vardır. Bu yörede toplam 4112 
ha. özel orman kurulmuş olup, 604 hektarının amenajman planı yapılmıştır. Bu 
ağaçlandırmaların bir kısmı orman veya hâzineye ait arazilerde gerçekleştirilmiş 
olup, hâzineye ait yerlerin ilgililerine tahsisi için çalışmalar devam ettirilmektedir. 

Adana ve Mersin mıntıkalarında 1000 ha.ı bulan özel Okaliptüs 
ağaçlandırmaları ile Ay dın-Koçarlı ve Bergama-Kozak yöresinde 16000 ha. özel 
fıstıkçamı ağaçlandırmaları bulunmaktadır. 

Anadolu'nun binlerce köyünde dere kenarlarında bir çeşit galeri kavakçılığı 
uygulamalarını da özel ağaçlandırmalar kapsamı içinde görmek mümkündür. 

13.1.3.2. MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL 

Yurdumuzda orman sayılan yerler ile Hâzineye ait arazilerde özel 
ağaçlandırmaya konu olabilecek sahalar olduğu gibi, tapulu arazilerde de özel 
ağaçlandırma yapılabilecek ve halen kullanılmayanı yüzbinlerce hektar potansiyel 
arazi bulunmaktadır. 

13.1.3.3. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER 

13.1.3.3.1. VI'ncı BYKP Dönemine Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Özel Ağaçlandırmalar için ilk defa 1987 yılında yasal düzenlemeye gidilmiş. 
Bu çerçevede 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddelerinde yapılan 
değişiklikler neticesinde teşvik tedbirleri getirilmiştir. Bu tedbirleri içeren 
"Ağaçlandırma" ve "Ağaçlandırma Fonu" Yönetmelikleri 11 Mart 1989 gün ve 20105 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmelikler ile köy tüzel kişilikleri, özel kişi ve diğer kurum ve 
kuruluşlara orman veya hazine arazilerinden ağaçlandırma amacı ile arazi tahsisi 
yapılmış ve çalışmaların kredi ile desteklenmeleri sağlanmıştır. 

"Ağaçlandırma Fonu" yanında 11 Kasım 1990 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan 90/1166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince özel ağaçlandırmalar 
"Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu"ndan da faydalandırılmaya başlanmıştır. 

Uygulama projelerine göre kalkınmada öncelikli bölgelerde % 30, diğer 
bölgelerde % 25 oranında prim ödemesi yapılmıştır. 
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Vl'ncı BYKP. dönemine Kadar "Ağaçlandırma ve Ağaçlandırma Fonu" ile 
yapılan Özel Ağaçlandırmalara ait bilgiler Tablo:194'de verilmiştir. 

Bu dönemde 3042,5 ha. özel ağaçlandırma yapılarak 97.764.000 TL. kredi 
tahsisi yapılmıştır. 

13.1.3.3.2. Vl'ncı BYKP Dönemindeki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler : 

özel Ağaçlandırma uygulamaları ve teşvik tedbirleri bu dönemde de 
sürdürülmüştür. 

1992 yılı sonu itibariyle 3731.4 Ha. özel ağaçlandırma için 5.092.283.000 TL. 
kredi tahsisi yapılmıştır. Uygulama sonuçları alınan 1990-1992 yıllarına ait 
gerçekleşmeler Tablo:195'de gösterilmiştir. 

13.1.3.4. VII’NCI BYKP DÖNEMİ HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 

13.1.3.4.1. Hedefler 

1987-1992 yılları arasında yapılan özel ağaçlandırma yıllık ortalama 
gerçekleşmesi 1130 ha.ı bulmaktadır. Teşvik tedbirlerinin daha da arttırılacağı 
dikkate alınarak Vll'nci BYKP döneminde özel ağaçlandırma çalışmaları yıllık 
ortalama 3000 hektar olarak hedeflenmiştir. Plan döneminde yıllar itibariyle 
hedeflenen miktarlar Tablo:196'da belirtilmiştir. 

13.1.3.4.2. Politikalar 

1) Ağaçlandırma çalışmalarına köy-tüzel kişilikleri ile diğer tüzel ve gerçek 
kişilerin yanında, özellikle odun hammaddesi kullanan sanayi kuruluşlarının da 
katılması sağlanmalıdır. 

2) Bunu sağlamak için özendirici ve teşvik edici tedbirler arttırılırken, 
uygulamalarda hızlı gelişen türlere (Kavak, Okaliptüs, Kızılağaç) ve tohum ile 
meyvelerinden faydalanmak için Fıstıkçamı, Ceviz, Kestane gibi türlere ağırlık 
verilmelidir. 

3) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolüne ilişkin faaliyetlerde, Baraj 
Havzalarının ıslahı nedeni ile DSİ ve TEK, tarım alanları yönünden Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığı, doğal hayatın korunması ve çevre koruması bakımından Çevre 
Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlıkları ile koordir.eli çalışılmalıdır. Bu Kamu 
Kurum ve Kuruluşları da mutlaka kanuni düzenlemelerle bu işin içine sokulmalıdır. 
Bunun için "Milli Ağaçlandırma Seferberliği Kanunu" zaman geçirilmeden 
çıkarılmalıdır. 

4) özendirici ve teşvik edici tedbirlerin devamlılığı sağlanmalıdır. 

Bunun için Ağaçlandırma Fonu Gelirleri sağlam ve devamlı kaynaklara 
dayandırılmalı, fon gelirlerinden hiçbir kesinti yapılmamalıdır. 

5) Özel ağaçlandırma yolu ile kendi ormanım kuran orman içi ve civarı 
köylerin OR-KÖY kredileri ile desteklenmesi sağlanmalıdır. 

6) OR-KÖY mevzuatında bu yönde gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

7) Özel ağaçlandırma yapan gerçek ve tüzel kişilerle, sanayi kuruluşlarına 
uygulamaların her safhasında destek verilmelidir. 

Düşük faizli kredi ile ağaçlandırma çalışmalarının teşvik edilmesinin yanısıra 
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ürünün satış ve pazarlamasında de vergi kolaylıkları getirilmelidir. 

13.1.3.5. SAĞLANACAK FAYDALAR 

özel ağaçlandırmaya konu olan alanlar, genelde üzerinde herhangi bir servet 
bulunmayan, tamamen boş sahalar olduğundan bu sahaların ağaçlandırılması ile 
hektarda yıllık 6,096 m3'lük bir artımla milli ekonomiye önemli bir katkı sağlanmış 
olacaktır. Bunun yanında hızlı gelişen türlerle yapılacak ağaçlandırmalarda ise bu 
rakam 20 m3/ha. olacaktır. Plan döneminde toplam 15000 ha. olarak belirtilen hedef 
içerisinde, uygulamanın % 50 hızlı gelişen tür ağaçlandırmaları, % 50 normal orman 
içi ağaçlandırma olarak gerçekleşeceği varsayımından hareketle: 

7500 x 6.096 m3 = 45.720 m3 
7500 x 20 m3 = 150.000 m3 
1 m3 tomruk fiatı 2.103.000 İL. 
1 m3 hızlı gelişen tür tomruk fiatı ise 950.000 TL. alınırsa Ulusal Ekonomiye 

her yıl 

45.720 x 2.103.000 = 96.149.160.000 TL. 
150.000 x 950.000 = 142.500.000.000 TL. 

Toplam 238.649.160.000 TL. 

lik bir katkı sağlanmış olacaktır. 

13.2. EROZYON KONTROLÜ 

13.2.1. Giriş 

Erozyon, (aşınma) kelime anlamı olarak bir varlığın, bir değerin yerine 
getirilemeyecek şekilde yok olmasıdır. Toprak erozyonu ise toprakların bulunduğu 
sahadan su ve rüzgar etkisiyle taşınarak kaybolmasıdır. 

Toprakların ve jeolojik yapıyı oluşturan ana maddenin aşınması, arazinin 
doğal dengesini bozmaktadır. Nitekim toprakların aşındığı sahada toprak-bitki-su 
dengesi altüst olmakta, doğal ortamın potansiyeli kaybolmaktadır. Aşınma sonucu 
hasıl olan malzemelerin baraj rezervuarlarına birikmesi barajların su taşıma 
kapasitesini düşürmektedir. Sellerin yayıldığı tarımsal alanların yer yer iri 
materyalle kaplanması, arazinin verim değerinin düşmesine ve hatta ortadan 
kalkmasına neden olmaktadır. 

Ülkemiz, Dünya da en fazla erozyona uğrayan ülkelerin başında gelmektedir. 
Nitekim, Yurt topraklarının dörtte üçünde çeşitli derecede erozyon olayları devam 
etmektedir. 

Ülkemizde 1 Km2’lik alandan taşman toprak ve ana materyal miktarı 600 ton 
dolayındadır. Her yıl akarsularla taşınan malzeme miktarı ise 500 milyon ton 
civarındadır.,Normal erozyona uğrayan bir sahada 1 Km2'lik. "alandan en fazla 100 
ton toprağın taşındığı dikkate alınırsa, ülkemizde erozyonun norma! erozyona göre 
en az 6 misli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Erozyonun en önemli menfi sonucu, toprak ve bitki örtüsünün yok olması 
ve güneşten gelen enerjinin boşa harcanmasıdır. Şöyle ki. Güneşten gelen enerjiyi 
dokularında kimyasal olarak depolayan madde, bitkidir. Bitki örtüsünün olmadığı 
sahalarda güneş enerjisi boşa harcanmaktadır. Bitkinin güneş enerjisini 
depolaması ve tekrar bize vermesi için, toprak örtüsünün bulunması gereklidir. 
Toprak aşınması sonucunda ormanların ortadan kalkması ile ülkemizde yaklaşık 40 
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milyon ton fuel-oil'e eşit olan güneş enerjisi boşa gitmektedir. 

13.2.2. EROZYONUN SEBEPLERİ 

ülkemizde erozyonu oluşturan çeşitli sebepler maddeler halinde şöyledir. 

1- Dağınık ve Düzensiz Kırsal yerleşme : 

Türkiye, dünyada dağınık ve düzensiz kırsal yerleşmeye sahip olan 
ülkelerin başında gelmektedir. Nitekim günümüzde, 35.000'den fazla muhtarlık 
çatısı altında toplanmış köy bulunmaktadır. Ancak köylerin çoğu dağlık ve engebeli 
alanlarda birden fazla mahallenin birleşmesinden oluşmaktadır. Köyaltı iskan 
şekilleri olarak kabul edilen kom, mezraa, yayla gibi yerleşmeler dikkate 
alındığında, Türkiye'deki kırsal yerleşmelerin sayısı 70.000'i aşmaktadır. 

Dağ kuşaklarımız dahilinde kırsal yerleşme son derece dağınık ve 
düzensizdir. Bu şekilde dağınık yerleşmenin ortaya çıkması son bin yıllık bir 
süreç içerisinde meydana gelmiştir. Anadolu Selçukluları Anadolu'ya 
yerleştiklerinde doğudan gelen konar-göçer aşiretleri dağlık alanlara 
yerleştirilmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yıllarında, sınır güvenliğini 
sağlamak amacıyla, göçebe aşiretler o zamanki sınır boylarındaki dağlık-arızalı 
alanlarda iskan ettirilmiştir. Türkiye'de kırsal yerleşmelerin dağınıklığı, Osmanlı 
Devletinin gerileme döneminde artmıştır. Nitekim, Osmanlı devletinin son 
dönemlerinde, köylülerden fazla vergi istenmesi, kıtlıklar, bunların neden olduğu 
isyanlar, asayişsizlik, nüfus artışı ve kan davaları, kırsal yerleşmelerin daha da 
dağılmasına neden olmuştur. Bulundukları yerden kopan aileler, çevreden kendileri 
açısından uygun buldukları sahalara yerleşmişler ve buralarda tarım ve 
hayvancılığa devam etmişlerdir. Bu durum dağlık alanlarda doğal ortamın 
bozulmasına ve dolayısıyla erozyonun şiddetlenmesine neden olmuştur ve 
olmaktadır. 

2- Yanlış Arazi Kullanma 

Yukarıda belirtilen dağınık ve düzensiz yerleşme biçimi, arazinin yanlış 
kullanılmasına neden olmuştur. Çünkü, dağlık alanlardaki halk yakacak ve yapacak 
gereksinmesini karşılamak için, çevredeki ormanlardan aşırı şekilde faydalanmış, 
beslenmesini sağlamak için arazinin tarıma uygun olup olmamasına bakmaksızın 
çoğunlukla orman ve mer'a rejimi altında bulunan sahalarda tarla açmış, 
hayvanlarını otlatlatmak için de çevredeki tüm sahaları otlak olarak kullanmıştır. 
Böylece, dağlık alanlardaki kırsal yerleşmelerde yapılan tarımsal faaliyetlerin çoğu, 
tarıma uygun olmayan VI. ve VII. sınıf arazilerde bulunmaktadır. Mera alanlarının 
bir bölümü de orman rejimi içerisinde bulunan sahalardır. Nitekim ülkemizde 
dağlık alanlarda tarıma ayrılan 6 milyon ha. tutarındaki tarımsal alan, tarıma 
uygun olmayan sahalar içerisinde yer almaktadır. 

3- Aşırı Otlatma 

ülkemizde hayvan otlatmaya uygun olan sahalar, yarıkurak iklim şartlarının 
egemen olduğu iç bölgelerimizdeki plotalar ile orman sınırlarının üstünde kalan 
alpin ve yarı alpin alanlardır. Bu sahalar ülkemiz yüzölçümünün yaklaşık üçte 
birini oluşturmaktadır. 

Mera alanlarında aşırı, erken ve düzensiz bir otlatma sistemi hüküm 
sürmektedir. Nitekim, genel olarak ülkemizdeki meraların büyük bir bölümünde 
meranın normal kapasitesinin üç misli üzerinde bir otlatma yapılmaktadır. Bu 
durum meraların yer yer hayvanların sevmsdikleri dikenli ve acı otlarla 
kaplanmasına neden olmuştur. Böylece bir taraftan meranın otlatma kapasitesi 
gittikçe düşerken, diğer yandan da erozyon sonucu meralarda doğal denge 
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bozulmuştur. 

4- Orman Yangınları 

Ülkemizde bazı yıllar afet halini alan orman yangınları bir taraftan 
ormanlarımızın servet ve alan yönünden gerilemesine yol açarken, öte yandan da 
erozyonun ilerlemesine neden olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre 1992 
yılı sonuna kadar 51 258 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlar sonucu 1 410 
500 ha. orman alanı yanmıştır. Mevcut ormanlarımızın % 7'si yangınlar sonucu 
yitirilmiştir. 

5- İklim 

Ülkemizde erozyona uğrayan sahaların büyük bir bölümü, yarı kurak iklim 
şartlarının etkisi altında bulunmaktadır. Bu sahalarda yıllık ortalama yağış 
genellikle 400 mm'nin altındadır. Ancak yıllık ve aylık yağış miktarlarından önemli 
sapmalar meydana gelmektedir. Örnek olarak İç Anadolu'da yıllık ortalama yağış 
miktarı 300 mm'nin üzerinde olan Konya'da en düşük yağış 200 mm'nin altına 
düşmektedir. Yıllık yağış ortalaması 600 mm'ye yakın olan Erzurum'da en düşük 
yağış 200 mm'ye kadar yaklaşmaktadır. Ancak, yarı kurak bölgelerimizde yağışların 
bir bölümü ani sağnaklar halinde düşmektedir. Özellikle, karların da eridiği mayıs 
ve haziran aylarında oluşan sağnaklar toprakların aşınmasında etkili olmakta ve 
bu aylarda zaman zaman ani sel ve taşkınlar meydana gelmektedir. 

6- Jeolojik Durum 

ülkemizde toprak örtüsünün tamamen yok olduğu eğimli alanlarda erozyonun 
şeklini, şiddet ve seyrini, jeolojik yapıyı oluşturan ana materyalin pekişme 
durumu, bünye özelliği, yağış sularım tutma ve geçirme kapasitesi gibi fiziksel ve 
kimyasal özellikleri tayin etmektedir. Genel olarak ülkemizde en fazla aşınan ve 
sellere en fazla malzeme veren kaynaklar kumlu, siltli, çakıllı olan pekişmemiş 
veya az pekişmiş araziler ile bünyesine su aldığında kısa sürede eriyebilen tuzlu 
ve alkali maddeler bakımından zengin, milli ve killi depolardır. 

ülkemizde aşınmaya en fazla uğrayan arazilerin başında Kuzey Anadolu ve 
Toros dağları kuşağında yaygın olan ikinci ve üçüncü jeolojik zamana ait flişler 
(kum, silt, çakıl, kireç taşı tabakalarının ardalanmasından meydana gelen arazi), 
İlgaz ve Sultan dağlarındaki epimetamorfık yeşil renkli kloritli-serizitli şistler, 
grafit ve talk şistler; Orta ve İç Batı Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın 
olan kumlu siltli, killi, çakıllı neojen depolan, Bozdağların kuzey, Aydın dağlarının 
güney yamaçları boyunca uzanan kumlu-çakıllı depolar, Orta Anadolu'da 
Güneydoğusunda Ürgüp-Nevşehir arasındaki ve Kuzeyde Bolu-Kızılcahamam ile 
Doğuda Kars-Sarıkamış arasında uzanan volkanik kül, tüf ve kum depoları 
gelmektedir. 

öte yandan, kurak ve sıcak iklim şartları altında Anadolu'nun kapalı 
havzalarında çökelmiş olan tuzlu, alkali maddeler bakımından zengin killi, marnlı 
ve jipsli depolarda kimyasal erozyon ön plana geçmiştir. 

ülkemizde bazı ana kayalar üzerinde oluşan toprak aşınması kayalık-taşlık 
alanların ortaya çıkmasına ve dolayısıyla buraların VIII. sınıfa giren araziler 
halinde kalmasına yol açmıştır ve açmaktadır. 

7- Topoğrafik Durum 

Yurdumuz, çok engebeli bir ülkedir. Nitekim, 1000-2000 m yükseklikler 
arasındaki alanlar ülkemizin % 46 kadarını; 500-1000 m kükseklikdeki alanlar ise 
* 26.6'sım kaplamaktadır. % 15’den fazla eğime sahip olan alanlar, ülkemiz 
yüzölçümünün % 80'ini, % 45'ten fazla eğimli sarp araziler ise % 45 kadarını 
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kaplamaktadır. 

Ülkemizde Ergene Havzası Güney Marmara Bölümü Bölgesindeki grabenler, 
Akdeniz'de Çukurova, İç Anadolu'da Konya, Doğu Anadolu'da çöküntü sahalarında 
bulunan ovalar ve delta ovalarının dışındaki tüm sahalarımız engebeli ve 
yüksektir. Bu durum, ülkemiz arazisinin arazi kabiliyet sınıflarına göre ormanla 
kaplı olması gerçeğini açıkça vurgulamaktadır. 

Ülkemiz arazisinin eğimli ve engebeli olması, orman ve ot örtüsünün tahrip 
edildiği alanlarda doğal dengenin hızla bozulması sonucunu doğurmaktadır. Doğal 
dengenin bozulması sonucu, hızla toprakların aşınması süreci başlamaktadır. 
Erozyonun şiddetli olarak devam ettiği alanlarda altta bulunan jeolojik yapı yer 
yer taşlı ve kayalık araziler halinde ortaya çıkmaktadır. 

8- Vejetasyon 

Yurdumuzda mevcut orman envanteri sonuçlarına göre 20.2 milyon ha 
yüzölçümünde orman arazisi vardır. Toplam orman alanının % 54'ü koru ormanı, 
% 46'sı baltalık ormandır. Oysa ülkemizin ekolojik şartları dikkate alındığında en 
az eğimi & 30'un üstündeki sahaların ormanlarla kaplı olması ve erozyonun tam 
kontrol altına alınabilmesi için ise en az % 50-55'inin orman rejimi altında 
bulunması gerekmektedir. 

Yurdumuzun birinci ve ikinci bonitetde çam, göknar, ladin, sedir, meşe, 
kayın ve diğer türlerden oluşan doğal ormanlar; Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizi 
sahil kesimlerinde bulunan nemli-dağlık bölgelerde yetişmektedir. Bu nemli sahil 
bölgeleri ile kurak Orta Anadolu Bölgesi arasında kalan ve geçiş zonu olarak 
kabul edilen yarı kurak bölgelerdeki ormanlar ise bilinçsiz ve usulsüz faydalanma, 
ağır otlatma ile tahrip olmuş bozuk orman ve antropojen step sahalarına 
dönüşmüştür. Neticede mevcut ormanların yarısından fazlası erozyona maruz 
duruma gelmiştir. 

Bu bölgelerdeki geniş çayır-mera alanları da aşırı otlatma, bilinçsiz kullanım 
ile dejenere olmuş ve erozyona açık sahalar haline dönüşmüştür. 

Yarı kurak yörelerde sınırlayıcı ekolojik koşullar ve mera alanlarının kendi 
kendilerini yenileyemeyecek kadar bozulması sonucu şiddetli erozyon, sel-taşkın 
sorunları gündeme gelmiştir. 

13.2.3. EROZYONLA MÜCADELE 

13.2.3.1. Erozyon Kontrolü ile ilgili Kuruluşlar 

Ülkemizin orman sınırları içinde kalan veya orman rejimine alınması gereken 
yerlerdeki erozyon kontrolü faaliyetleri ormancılık sektöründe Orman Bakanlığı ana 
hizmet birimlerinden olan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. Tarım alanlarındaki erozyon kontrolü çalışmaları ise 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanına girmektedir. Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de sel ve taşkınlan önlemek 
amacıyla dere mecralarında çalışmaktadır. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte 
olan toprak ve su muhafaza faaliyetleri, erozyon kontrolü, hidrolojik 
ağaçlandırmalar olarak belirlenmiştir. Bu faaliyetler taşrada Bakanlık Bölge 
Müdürlükleri bünyesindeki Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendislikleri 
tarafından yürütülmektedir. 
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13.2.3.2. Mevcut Kapasitenin Kullanımı 

Erozyon yönünden büyük problem teşkil eden havzalarda başarılı 
olunabilmesi için, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliklerinin 
yetişmiş, uzmanlaşmış teknik elemanlara sahip olması, problemlerin bir an önce 
çözümlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bugün için erozyon kontrol 
çalışmalarında işlendirilecek yetişmiş uzman eleman çok azdır. Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü Başmühendisliklerinde erozyon kontrolü çalışmalarım yürütecek 
uzman teknik eleman yetiştirilmesi ülke yararına yapılacak en önemli işlerden biri 
olacaktır. Bunun için, daha önceki yıllarda erozyon kontrolunda çalışmış ve ancak, 
çeşitli nedenle şu an için başka yerlerde çalışmakta olan veya emekli olmuş 
elemanlardan istifade yoluna gidilmelidir. 

13.2.4. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER 

13.2.4.1. VI'nci BYKP. Dönemine Kadar Olan Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Yurdumuzda, doğal kaynaklarımızın bilinçsizce kullanılmasının getirdiği 
ormansızlaşma ve diğer bitki örtüsünün tahribi ile ortaya çıkan erozyon 1950'li 
yıllardan itibaren ülkemiz gündemine girmiştir. 

Yurdumuzda ilk defa orman teşkilatı tarafından 1955 yılında başlatılan 
erozyon kontrolü çalışmaları VI'nci BYKP. dönemine kadar plan dönemleri itibariyle 
Tablo:197'de gösterilmiştir. 

Cetvelin incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1989 yılı sonuna kadar plan 
hedefleri doğrultusundatesbit edilen programlar % 77-95 arasında gerçekleşmiştir. 

13.2.4.2. VI’nci BYKP. Döneminde Gelişmeler ve Gerçekleşmeler : 

VI'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemindeki hedefler ve 1993 yılı Ağustos 
sonuna kadar yıllar itibariyle gerçekleşme miktarları tablo : 198'de gösterilmiştir. 

1990 yılında başlayan VI'nci BYKP. döneminde erozyon kontroluna yeterli 
parasal kaynak ayrılamaması ve düşülen nakit darboğazları sonucu plan 
hedeflerinin çok altında kalınmıştır. 

13.2.5. VII'NCI BYKP. DÖNEMİ HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 

13.2.5.1. Vll'nci BYKP. Dönemi Hedefleri 

Verimli yurt topraklarının erozyonla taşınıp gitmesinin önlenmesi, kara ve 
demir yolu, köprü, baraj ve önemli sanayi tesislerinin korunması; meskun 
mahallerin ve tarım alanlarının taşkınlardan kurtarılması ve gelecekte ortaya 
çıkacak su açığının önlenmesi için Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi yılları, 
atılım yılları olmalıdır. 1994 yılında erozyon kontrol programının 20 000 ha olarak 
öngörülmüş olması, yapılabilirlik ve finansman imkanları dikkate alınarak 
belirlenen Vll'nci BYKP. hedefleri Tablo:199'da gösterilmiştir. 

Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan toprak ve su muhafazasını sağlayacak 
erozyon kontrolü çalışmalarının mümkün olduğunca en kısa sürede bitirilmesi 
gerekmektedir. 

13.2.5.2. Vll’nci Plan Dönemi Politikaları 

1- Erozyonla mücadele faaliyetlerinin her aşamasında vatandaşın da 
katılımım sağlayacak yöntemlerin benimsenmesi program uygulamalarının ana ilkesi 
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olmalıdır. 
2- Havza amenajmam esaslarına göre çalışılması esas olmalıdır. 
3- Havza amenajmam anlayışı içinde çalışacak kuruluşlar arasında 

koordinasyonun sağlanması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
4- Kırsal kesimdeki düzensiz ve dağınık yerleşim, erozyon kontrolü 

çalışmalarım olumsuz etkilemektedir. Bu düzensiz ve dağınık yerleşimin ortadan 
kaldırılmas’ı için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

5- Toprak erozyonu ve doğurduğu zararlar konusunda halk bilinçli değildir. 
Dolayısıyla araziden erozyonu hızlandırıcı şekilde yararlanmaya devam 
edilmektedir. Erozyonun zararlarının halka anlatılması için her türlü basın 
organından yararlanılmalı, erozyon konusunda gelecekte bilinçli bir toplum 
yetiştirilmesi için ilk okuldan itibaren gerekli eğitim verilmelidir. 

6- Mülkiyet sorunu çözümlenmemiş ve arazi sınıflandırmasına uygun toprak 
kullanımı hayatiyet kazanmamıştır. Bu yüzden planlanan çalışmaların 
gerçekleşmesinde sosyal problemler ortaya çıkmaktadır. Arazi kadastrosu 
çalışmaları ile birlikte arazi sınıflandırmasına uygun toprak kullanımının hayat 
kazanması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

7- Büyük masraflarla yapılan barajların su toplama havzalarında, önceden 
yapılması gereken toprak ve su muhafaza tedbirleri dikkate alınmamakta, bu 
konuda gerekli çalışmalar yapılmamakta, finans kaynakları yeterince 
sağlanmamaktadır. Baraj projelendirmesinde, baraj havzasındaki toprak ve su 
muhafaza tedbirleri finans kaynakları ile birlikte yerini almalıdır. 

8- Erozyon kontrolü çalışması yapılacak havzalarda yaşayan halk sosyo¬ 
ekonomik yönden istenilen seviyeye getirilemediği için, çalışmaların havza bazında 
planlanması ve uygulanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Erozyon kontrolü 
çalışmalarına konu olan havzalarda yaşıyan halkın sosyo-ekonomik yönden 
çalışmalara mani teşkil etmeyecek düzeye getirilmesi için gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

9- Ülkemizde toprak ve su kaynaklarının potansiyeli ve kullanılmasında 
gerçekçi politikalar tesbit edilememiştir. Toprak ve su kullanımında kalıcı ve köklü 
politikalar üretilmelidir. 

10- Erozyon kontrolü çalışmaları teknik bilgi ve uzmanlık istemektedir. Oysa 
yeterli sayıda uzmanlaşmış kadro mevcut değildir. Vll'nci plan döneminde erozyon 
kontrolünde uzman eleman yetiştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

11- Ülkemizde, toprak ve su muhafazasına yönelik erozyon kontrol 
çalışmalarında havza bazında, ilgili kuruluşlarla koordineli çalışma imkanı 
sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmamıştır. Koordineli çalışmanın sağlanması ve 
havza amenajmam ilkeleri doğrultusunda çalışılması için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

12- Sel, taşkın ve toprak erozyonu gibi zararlı oluşumları azaltmak ve 
kontrol etmek, optimum miktarda ve kalitede su üretmek için, bir su toplama 
havzasındaki vejetasyon, toprak, su gibi doğal kaynakların sosyo-ekonomik 
koşullar dikkate alınarak yurttaşların da katılımı ile, toplum refahına hizmet 
edecek şekilde planlanması, düzenlenmesi, idare ve işletilmesine ilişkin çalışmaların 
mekan, amaç ve zamanlama yönünden bütünlüğünü sağlayacak yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

13- Erozyonla ilgili olarak ülke koşullarına uygun araştırmalar yok denecek 
kadar azdır. Yurdumuzdaki erozyonla ilgili olarak mücadele metodlarım da 
kapsıyacak şekilde araştırmalara ağırlık verilmelidir. 

14- Erozyon kontrolü çalışmalarının en önemli sorunu yeterli mali kaynak 
sağlanabilmesi için Ağaçlandırma Fonundan yararlanma da dahil olmak üzere 
gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

15- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ağaçlandırma ve 
erozyon kontrolü çalışmaları için eleman, araç-gereç ve diğer imkanlar yönünden 
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yeterli seviyede değildir. Yeterli seviyeye getirilmelidir. 

13.2.6. SAĞLANACAK FAYDALAR 

Erozyon kontrolü çalışması ile taşkın ve sel olayları asgariye inecek, 
akarsulardan baraj ve göllere düzenli olarak su gelecektir. Bu durum ise toprak- 
su-bitki arasındaki doğal dengeyi de sağlayarak su üretimini artıracaktır. Erozyon 
kontrolü çalışmaları amacıyla yapılan ağaçlandırmalarda ileriki yıllarda istihsal 
yapılarak odun üretimi artırılmış olacaktır. 

Toprak ve ana materyal aşınmasının azaltılmasıyla baraj rezervuarlarının 
dolması gecikecek barajların su tutma kapasitesinin devamlılığı sağlanacaktır. 
Böylece, barajların ömrü uzayacak, sulama suyu ve elektrik üretimi, güvenli ve 
sürekli bir şekilde devam edecektir. İhracatımızda önemli bir payı olan ülkemizde 
tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve hidroelektrik enerji üretiminde devamlılığın 
sağlanması, ancak toprakların korunması ve erozyonun önlenmesi ile mümkün 
olacaktır. 

Doğal çevrede iklim, bitki örtüsü, toprak, topografya ve diğer canlılar son 
derece ahenkli bir ilişki ve denge içerisindedir. Bunlardan birinin bozulması, 
Doğal dengeyi altüst etmekte ve çevre sorunlarım doğurmaktadır. 

Ülkemiz, 3000 kadar Dünya üzerinde bulunmayan bitki türüne ve diğer 
faunaya sahiptir. Bunların korunması ve hayatiyetlerini sürdürmeleri, bozulmamış 
doğal denge şartlarında mümkün olabilecektir. 

Erozyonla mücadele etmek amacı ile yapılan ağaçlandırmalar ve doğal 
dengedeki düzelmeler, rekreasyon amaçlarının yerine getirilmesinde önemli bir 
potansiyel sağlayacaktır. 

Ülkemize gelen turistlerin, şikayet ettikleri en önemli konulardan biri, doğal 
çevrenin bozulmasıdır. Doğal çevrede dengenin sağlanması ve rekreasyon alanları 
ve kapasitelerinin arttırılması, ülkemiz turizmine de önemli katkı sağlayacaktır. 

Yıllık ortalama olarak 26 bin ha. erozyon kontrolü tesis 58 bin ha. erozyon 
kontrolü bakım programı ile açılacak mevsimlik iş imkanı sayesinde 15 bin kişiye 
iş sağlanacak ve dolaylı olarak inşaat, nakliye ve makina iş kollarında da istihdam 
yaratırılacaktır. 

13.3. MER'A ISLAHI 

13.3.1. GİRİŞ 

Türkiye'deki mera alanlarının % 87’si ziraate elverişli olmayan V.,Vt. ve VII. 
sınıf arazilerdir. Topoğrafik yapı itibariyle genellikle dağlık olan ülkemizde tarıma 
elverişli düz sahalar oransal olarak fazla değildir. Oldukça meyilli ve yüksek 
araziler mera olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle meralarımız erozyona karşı 
hassas yerlerdir. Dolayısıyla meralarımızda aşırı otlatmaya meydan vermeden, 
düzenli otlatma yapılmasının önemi daha da artmaktadır. 

Eski çağlardan beri çeşitli kültürlere beşiklik etmiş Anadolu'da yer yer, 
yoğun olarak tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapıldığı bilinmektedir. Urartu ve 
Hititler zamanında Anadoludan civar ülkelere tarımsal ürün ihraç edilmekteydi. 

Daha sonraki dönemlerde, özellikle OsmanlIlar zamanında iç isyanların çıktığı, 
asayişin kontrol altına alınamadığı devirlerde bir kısım halkın baskılardan 
kurtulmak için dağlık alanlara gitmesi ile dağınık bir yerleşim şekli ortaya 
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çıkmıştır. Kapalı ekonominin uygulandığı bu kesimlerdeki nüfusun zamanla artması 
ve buna paralel olarak hayvan sayısının da artışı sonucu meralar üzerindeki 
aşırı ve düzensiz otlatma başlamış ve gittikçe artan yoğunlukta devam etmiştir. 
Böylece yıllardan beri devam eden aşırı ve düzensiz otlatma sonucu üzerindeki 
diri örtüsü büyük ölçüde tahrip olan meralarımız çıplak ve erozyona maruz 
sahalar durumuna gelmiştir. Otlatma kapasitesi düşmüş olan bu sahaların yeniden 
verimli hale getirilmesi ve erozyon kaynağı olmaktan çıkarılması mera ıslahı 
çalışmalarımızın ana amacıdır. 

13.3.2. MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL 

1950'li yıllardan itibaren tarıma traktörün girmesi ile özellikle İç Anadolu 
platolarında bulunan mera alanlarının tarıma dönüştürülmesi hızlanmıştır. Diğer 
taraftan hayvan sayısındaki artış devam etmiştir. Birim sahada otlayan hayvan 
sayısı arttıkça meraların tahribi hızlanmıştır. 

Çünkü, aşırı ve erken otlatma meralardaki ot verim kapasitesini düşürdüğü 
gibi klinıaks ot kompozisyonunu da bozmaktadır. Nitekim aşırı ve erken otlatma 
sonunda hayvanlar sevdikleri otları kökboğazma kadar yemektedir. Bu durum ise 
meraya özgü otların zayıflamasına ve zamanla ortadan kalkmasına neden 
olmaktadır. Buna karşılık meralarda bulunan ve çoğunluğu kozmopolitan-yabancı 
olan dikenli ve acı ot türleri artmaktadır. Nitekim sığırkuyruğu (verbascum sp.), 
sütleğen (euphorbia) gibi, çoban yastığı (acantholimon), deve dikeni (alhagi) ve 
geven (astragalus) gibi dikenli otlar ortama hakim duruma gelmektedir. Özellikle 
yarı kurak bölgelerimizdeki subalpin meraların ot kompozisyonu önemli ölçüde 
bozulmuş ve buralarda yerli otların yerini kurakçıl ve dikenli olan otlar istila 
etmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 20, 21 ve 22'ncı maddelerine göre Orman 
Bakanlığının sorumluluk alanına giren mer'aların toplamı 3.5 milyon ha olmakla 
birlikte, bu sahaların yarıdan fazlası hemen hemen ıslah edilip yeniden otlak 
olarak faydalanma imkanı ortadan kalkmış yerlerdir. Geriye kalan 1.5 milyon ha 
orman içi meralar, alınacak önlemlerle yeniden verimli hale getirilebilecek 
sahalardır. 

13.3.3. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER 

ülkemizde, 1935 yılında 44.3 milyon ha merada otlayan hayvan sayısı 20,3 
milyon Büyük Baş Hayvan Birimi (BBHB) iken, 1950 yılında 28 milyon ha merada 
otlayan hayvan sayısı 21 milyon BBHB olmuş, bugün ise 21,7 milyon ha sahada 
otlayan hayvan sayısı 27,2 milyon BBHB'dir. Diğer bir ifade ile 1935 yılında bir 
adet BBHB için 2,2 ha mera sahası düşerken, buğün 1 adet BBHB için 0,79 ha mera 
sahası düşmektedir. 

13.3.3.1. VI'ncı BYKP. Dönemine Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Meralarımızın gerek saha miktarı, gerekse otlatma kapasitesi azalmaya devam 
ederken hayvan sayısı devamlı artış göstermiştir. 1979 yılında toplam hayvan 
sayısı 83 886 000 olmuştur. Planlı dönemde mera varlığımız ise 28 milyon ha'dan 
21,7 milyon ha'a gerilemiştir. 1979 Yılı tesbitlerinden sonra hayvan sayısında 
azalma başlamıştır. 1983 yılı verilerine göre toplam hayvan sayısı 82 495 000'dir. 

Mera ıslah çalışmaları ilk defa Orman Genel Müdürlüğü'nce 1956 yılında 
başlatılmış olup, VI'ncı BYKP. dönemine kadar toplam 61 810 ha, sahada ıslah 
çalışması yapılmıştır. Bu dönemdeki uygulama sonuçları plan dönemleri itibariyle 
Tablo:200'de gösterilmiştir. 
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13.3.3.2. VI'ncı BYKP Dönemindeki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

VI'ncı BYKP. döneminde toplarn hayvan sayısının azalmaya devam ederek 
1390 yılında toplam 75 817 000 adete gerilediği tesbıt edilmiştir. D.I.E 1991 yıllığı 
istatistik verilerine göre küçük baş hayvan sayısında özellikle kıl keçisi sayısında 
azalma görülmektedir. Bu durum topiam hayvan sayısındaki azalmanın olumlu 
gelişme olduğunun göstergesidir. 

Ayrıca, bu plan döneminde ahır hayvancılığının gelişmeye devam etmesi, 
meralar üzerindeki aşırı otlatma baskısının azalmaya başlaması gibi olumlu 
gelişmeler yanında mera ıslah çalışmalarının durma noktasına gelmesi en önemli 
olumsuzluğu teşkil etmektedir. 

Vl'cı Plan dönemindeki plan hedefleri ve uygulama sonuçları Tablo:201’de 
gösterilmiştir. 

13.3.4. Vll'ncı BYKP DÖNEMİ HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 

13.3.4.1. Vll'ncı BYKP Dönemi Hedefleri 

Vll'nci Plan döneminde uygulanacak meraları ivileştirme programları ile ıslah 
edilmesi gereken 1,5 milyon ha orman içi mera sahasının yurt ekonomisine 
katkısının artırılmasına çalışılacaktır. 

Bu plan döneminde yılda ortalama 14 000 ha olmak üzere toplam 70 000 ha 
sahada mera ıslahı yapılması hedeflenmiştir. 

Vll'ncı Plan dönemi için belirlenen orman içi mera ıslahı ve bakını hedefleri 
tablo : 202'de gösterilmiştir. 

Acilen önlem alınması gereken mera potansiyeli karşısında belirlenen plan 
hedefleri yetersizdir. Bu bakımdan, ülkenin ekonomik şartları ve yatırım 
politikaları dikkate alınarak yıllık u; cgramlarda tesbıt edilen hedeflerin altına 
düşülmemelidir. 

13.3.4.2. Vll’ncı BYKP. Dönemi Politika ve İlkeleri 

1- Hayvansal ürün üretiminde Dünya'nr ölüde gelen ülkelerinde olduğu gibi 
ülkemizde de ahır hayvancılığı esastır. O nedenle mera hayvancılığından ahır 
hayvancılığına geçiş çalışmalarına hız verilmelidir. Bu amaçla yem bitkileri 
üretiminin artırılmasına önem verilmeli ve teşvik için halka örnek olacak projeler 
desteklenmelidir.. 

2- Mera ıslahı ve işletilmesi amacı ile hazırlanacak projeler halkın sosyo¬ 
ekonomik sorunlarının çözümüne dönük önlemleri de kapsamına almalıdır. Bu 
çerçevede hayvancılığın ıslahı ve hayvan ürünlerinin o azarlanması konuları aynı 
proje karakteristikleri arasında yer almalıdır. Havza Amenajmanı anlayışı ile 
hazırlanacak sez konusu prejelei , . o,. kanmasında, gerektiğinde diğer 
kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon imkanları sağlanmalıdır. 

3- Halka rağmen uygulamaya konacak projelerin başarı şansı fazla değildir. 
Şimdiye kadar yapıla:’, çalışmalardan kazanılan deneyimler de aynı doğrultudadır. 
Bu nedenle projelendirme aşamasından itibaren çalışmaların her aşamasında halkın 
de. içinde bulunacağı, halkın görev /e sorumluluk üstleneceği metodlar halkla 
birlikte kararlaştırılmalıdır. 

4- Halkla birlikte yürütülecek proje uygulamalarında erhaat sağlaımyan 
işlerin yeterince benımsenmev eceğı görüşünden hareketle, ücret karşılığı 
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faydalandırılacak olan ıslah edilmiş meralardan sağlanacak gelirlerden köy tüzel 
kişilerine pay ayrılmalıdır. 

5- Islah ve planlı otlatma uygulamaları için köy bazında veya büyük 
sahalarda çalışılmasına öncelik verilmelidir. 

6- Kırsal kesime dönük tanıtım ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. 

7- Mülkiyet sorunlarının henüz çözümlenemediği yörelerde ortaya çıkan 
birtakım sıkıntılar çalışmalarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bakımdan arazi 
klasifikasyonu esasları da dikkate alınarak yapılan kadastro çalışmalarının 
sonuçlandırıldığı bölgelere, çalışmalarda öncelik verilmelidir. 

8- Finansman yetersizliği, faaliyetleri kısıtlayan en önemli faktörlerden 
biridir. Islah faaliyetlerine yeterli olan ve devamlılık arz eden finansman imkanları 
sağlanması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

9- Meralarımızın dejenere olmasının asıl nedeni olan aşırı otlatma ce 
düzensiz otlatmanın önlenebilmesi ve planlı otlatma düzenine geçilebilmesi için 
yaptırım gücüne sahip gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

10- Havza Amenajmam esaslarına göre hazırlanan proje uygulamalarında 
genellikle birden fazla kuruluşun birlikte çalışması gerekmektedir. Ancak, bu tür 
müşterek sürdürülen faaliyetlerde yeterli koordinasyonun sağlanamaması en büyük 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Koordinasyon sıkıntılarının aşılabilmesi açısından havza amenajmam 
esaslarına dayalı mera ıslah projelerinin uygulanmasında koordinasyonu sağlayacak 
gerekli imkan ve yetkilere sahip bir kuruluş oluşturulmalıdır. 

11-Genel olarak işlemeli tarıma uygun olmayan VI. ve VII. sınıf araziler yer 
yer tarımyapılan veya otlatma yapılan sahalardır. Buralarda meraların veriminin 
artırılması amacı ile de olsa otlaklarının ellerinden alınacağı korkusunu taşıyan 
halk yer yer çalışmalara karşı çıkmaktadır. Bu hususta güven kazanmak ve 
alınacak önlemlerin hayvanlarına daha çok ot verimi sağlama amacına dönük 
olduğunu anlatabilmek için, halkla iyi diyalog içinde olmaya çaba sarfedilmelidir. 

12- Eskiden beri hayvanlarım otlaklarda dilediği gibi otlatmaya alışmış halkı 
bu alışkanlıklarından vazgeçirmek kolay olmamaktadır. Planlı otlatmanın 
benimsetilebilmesi açısından bir takım yönlendirici ve teşvik edici önlemlere 
projelerde yer verilmelidir. 

13- Mera ıslahında uzman elemanların çalıştırılabilmesi için alınacak idari 
tedbirlerin yamsıra, hizmet içi eğitimlere önem verilmelidir. 

13.3.5. SAĞLANACAK FAYDALAR 

1- Orman içi meraların ıslahı ile bir dekardan ortalama 70 Kg kuru ot verimi 
alındığı kabul edilerek, halen elde edildiği tahmin edilen 1,1 milyon ton kuru ot 
verimi asgari 2,2 milyon tona çıkacaktır. Böylece orman içi meralarda beslenen 
hayvanlardan sağlanan ürün önemli ölçüde artmış olacaktır. 

2- Mera sahalarındaki diri örtünün güçlendirilmesi sonucu aktif olan 
erozyonun önlenmesi ile barajların rusubatla dolmasının önlenmesine, ziraat 
arazileri kaybının durdurulmasına, sel ve taşkın zararlarının önlenmesine katkıda 
bulunulacaktır. Ayrıca, araziler üzerindeki ot örtüsü kapalılığı su rejiminin 
düzenlenmesinde en önemli faktörlerden birisidir. 
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3- Mera ıslah çalışmaları ile ot florasının geliştirilmesi sonucu endemik ot 
türlerinin kaybı önlenecektir. Ülkemiz tıbbı ve aratomik bitkiler konusunda da 
Dünya'mn önde gelen ülkelerinden birisidir. Meralarımızdaki diri örtünün 
güçlendirilmesi ile tıbbi ve aromatik ot türlerinin gelişmesi de sağlanmış olacak 
ve böylece şimdiye kadar yeterince el atılmamış bulunan tıbbı ve aromatik bitki 
türlerine dayanan sanayilerin ilerlemesi için bir hammadde potansiyeli 
oluşturulacaktır. 

4- Dağ ve yayla turizmine katkı yapılacaktır. 

5- Orman-Halk ilişkileri olumlu yönde etkilenecektir. 

6- Plan dönemi için belirlenen hedeflerin yıllık programlara aynen yansıması 
halinde, yılda ortalama 6 aylık iş mevsimi süresince, yaklaşık 2500 kişiye iş imkanı 
sağlamış olacaktır. 
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TABLO : 185 VI’NCI PLAN DÖNEMİNE KADAR AĞAÇLANDIRMA PROGRAM 
VE GERÇEKLEŞMELERİ 

PROGRAM GERÇEKLEŞME 

DÖNEM Orman İçi 
ha 

Orman Dışı 
ha 

Orman İçi 
ha 

Orman Dışı 
ha TOPLAM 

ha 

Planlı Dönem 
Öncesi 99295 11234 99295 11234 110529 

1.Dönem 

(1963-1967) 167924 4220 145071 3458 148529 

11 .Dönem 

(1968-1972) 153286 1923 92428 1829 94257 

111. Dönem 

(1973-1977) 148450 4040 130921 3934 134855 

1978 Yılı 27000 1500 32943 1107 34050 

IV.Dönem 
(1979-1983) 273965 5500 207396 7273 214669 

1984 Yılı 98000 2000 85471 2156 87627 

V.Dönem 
(1985-1989) 592300 17400 541484 14410 555894 

GENEL TOPLAM 1560220 47817 1335009 45401 1380410 

TABLO 186: VI'NCI PLAN DÖNEMİ AĞAÇLANDIRMA PROGRAM VE 
GERÇEKLEŞMELERİ 

PLAN HEDEFLERİ PROGRAM GERÇEKLEŞME 
YILLAR 

Orman İçi Orman Dışı Orman İçi Orman Dışı Or. İçi Or.dışı 
ha ha ha ha ha ha 

1990 122000 4850 122000 3750 76673 2211 
1991 123000 5070 104000 4000 54317 2435 
1992 124000 5260 - - 24519 -

1993 125000 5450 -
- - -

1994 126000 5640 80000 - - -

TOPLAM 620000 62270 -
- 155509 4646 
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TABLO : 187 VII'NCI BYKP DÖNEMİ AĞAÇLANDIRMA HEDEFLERİ 

YILLAR 

AĞAÇLANDIRMA 

TESİS 
(ha.) 

BAKIM 
(ha.) 

1995 100000 208000 

1996 105000 285000 
1997 110000 315000 
1998 115000 330000 
1999 120000 345000 

TOPLAM 550000 1483000 

TABLO 188: VIl'NCİ BYKP. DÖNEMİNDE YAPILACAK AĞAÇLANDIRMALARLA EKONOMİYE 
SAĞLANACAK KATKI 

(1993 Fiatlarıyla Milyon TL) 

YIL Ha. 

ELDE EDİLECEK GELİR 

TOPLAM 1 .YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

1995 100.000 1.235.302 1.235.302 1.235.302 1.235.302 1.235.302 6.176.510 
1996 105.000 - 1.297.067 1.297.067 1.297.067 1.297.067 5.188.268 

1997 110.000 - - 1.358.832 1.358.832 1.358.832 4.076.496 
1998 115.000 - - - 1.420.597 1.420.597 2.841.194 
1999 120.000 - - - - 1.482.362 1.482.362 

TOPLAM 550.000 1.235.302 2.532.369 3.891.201 5.311.798 6.794.160 19.764.830 

NOT: 1) Tablodaki değerler gayri safi hasıladır. Ağaçlandırma yatırım ve 
üretim giderleri dikkate alınmamıştır. 

2) Tomruk geliri Çz-2.sınıf Normal Boy Tomruk= 2103000 TL/m3 olarak 
alınmıştır. 
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TABLO: 189 VH'NCI BYKP. DÖNEMİNDE YARATILACAK İSTİHDAM MİKTARI 

AĞAÇLANDIRMA 1 ha. İçin 
Gerekli 
Adam/Gün 

İstihdam 
Adam/Yıl 

Faaliyet Türü Metod ha 

Tesis 
Emek-Yoğun 220.000 90 99.000 

Makinalı 330.000 8 13.200 

Bakım 
Emek-Yoğun 1.334.700 34 226.899 

Makinalı 148.300 27 20.020 

TOPLAM 359.119 

Not: 

1) Yıllık çalışma süresi 200 iş günü kabul edilmiştir. 

2) Plan dönemi tesis hedefinin (550.000 ha.) $5 60 ı makinalı (330.000 ha.) % 
40 ı emek-yoğun (220.000 ha.) olarak, bakım hedefinin (1.483.000 ha.) % 
90'ı emek-yoğun (1.334.700 ha.) % 10'u makinalı (148.000 ha.) alınmıştır. 

TABLO 190: VI'NCI PLAN DÖNEMİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN KAVAK 
AĞAÇLANDIRMALARI 

Ağaçlandırma Şekli 
Devletçe 
Gerçekleştirilen 
Kavak 
Ağaçlandırması 

Özel Teşebbüsçe 
Gerçek leştir ilen 
Kavak 

Ağaçlandırması 

TOPLAM 

Tam Alan (Ha) 4491 91513 96004 

Galeri (Ha) 4483 - 4483 

TOPLAM (Ha) 8974 91513 100487 
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TABLO 191: VI'NCI PLAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAVAK 
AĞAÇLANDIRMALARI (ilk üç yıl) 

Devletçe Gerçekleştirilen özel Teşebbüsçe Gerçekleştirilen 
YILI 

Tam Alan 
Ha. 

Galeri 
Ha. 

Tam Alan 
Ha. 

Galeri 
Ha. 

1990 128 459 31860 -

1991 140 200 3955 -

1992 95 195 5438 -

TABLO 192: VII'NCİ PLAN DÖNEMİ KAVAK AĞAÇLANDIRMA HEDEFLERİ 

KAVAK FİDAN ÜRETİMİ 
(000) Adet 

TESİS EDİLECEK KAVAK 
AĞAÇLANDIRMALARI (Ha.) 

ÖZEL SEKTÖR DEVLET ÖZEL DEVLETÇE 

YILLAR FİDANLIKLARI FİDANLIKLARI TOPLAM SEKTÖR 
TARAFINDAN 

TESİS 
EDİLECEK 

TOPLAM 

1995 13000 2000 15000 15300 300 15600 
1996 13500 2250 15750 15800 300 16100 
1997 14000 2500 16500 16400 300 16700 
1998 14500 2750 17250 16800 350 17150 
1999 15000 3000 18000 17350 350 17700 

TOPLAM 70000 12500 82500 81650 1600 83250 

TABLO 193: VII’NCİ PLAN DÖNEMİNDE HEDEFLENEN KAVAKÇILIK 
ÇALIŞMALARININ İSTİHDAMA ETKİSİ 

FİDANLIKTA (FİDAN 
ÜRETİMİNDE) 

AĞAÇLANDIRMADA 

TOPLAM 

İş Gücü 
Adam/Ay Yıl 

Fidanlık 
Ha. 

İş Gücü 
Adam/Ay 

Tesis Bakım 

Alan 
ha. 

İş Gücü 
Adam/Ay 

Alan 
ha. 

İş Gücü 
Adam/Ay 

1995 2002 1668 15600 19240 15600 3120 24028 
1996 4004 3337 16100 19857 31700 6340 29534 
1997 4004 3337 16700 20597 48400 9680 33614 
1998 4004 3337 17150 21152 49950 9990 34479 
1999 4004 3337 17700 21830 51550 10310 35477 

TOPLAM 18018 15016 83250 102676 197200 39440 157132 
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TABLO 194: AĞAÇLANDIRMA VE AĞAÇLANDIRMA FÇNU YÖNETMELİKLERİ 
DOĞRULTUSUNDA VI'NCI PLAN DÖNEMİNE KADAR 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR 

Yıllar 
özel Ağaçlandırma Alanı 

(Ha.) 
Tahsis Edilen Kredi 

(000)TL. 

1987 110 -

1988 2462,4 -

1989 469,1 97764 

TOPLAM 3042,5 97764 

TABLO 195: VI'NCI PLAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MİKTARLARI 

Yıllar 
Özel Ağaçlandırma Alanı 

(Ha.) 
Tahsis Edilen Kredi 

(OOO)TL. 

1990 1178,5 1,066,741 

1991 1721,1 3,313,859 

1992 831,8 711,683 

TOPLAM 3731,4 5,092,283 

TABLO 196: VII'NCI PLAN DÖNEMİ ÖZEL 
AĞAÇLANDIRMA HEDEFLERİ 

Yıllar 
özel Ağaçlandırma Alanı 

(Ha.) 

1995 2000 

1996 2500 

1997 3000 

1998 3500 

1999 4000 

TOPLAM 15000 
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TABLO 197: VI'NCI PLAN DÖNEMİNE KADAR EROZYON KONTROLÜ FAALİYETİ 
HEDEF VE GERÇEKLEŞMELERİ 

Dönemi 
Plan 

Hedefleri 
(ha) 

Gerçekleşme 

(ha) 

Plan Hedeflerine göre 
gerçekleşme oranı 

(*) 
P1.öncesi 
(1955-62) - 14806 -

1. BYKP 
(1963-67) 42046 39886 95 

2. BYKP 
(1968-1972 23533 20150 86 

3. BYKP 
(1973-77) 32990 29635 90 

Ara Dönem 
(1978) 

7000 5368 77 

4. BYKP 

(1979-83) 35000 29222 83 

Ara Dönem 
(1984) 15000 12608 84 

5. BYKP 
(1985-89) 99024 92053 93 

Toplam Gerçekleşme 243720 

TABLO 198: VI'NCI PLAN DÖNEMİ EROZYON KONTROLÜ ÇALIŞMALARI 

Yıllar 
Plan 

Hedefleri 

Yıllık 
Program 

(Ha) 
Gerçekleşme 

(Ha) 

Plan Hedef, 
göre Gerç. 

(*) 

Programa göre 
gerçekleşme 

w 
1990 30000 14400 9920 33 69 
1991 31000 5228 2801 9 54 
1992 32000 - 3660 11 -

1993 34000 - 2371 (Ağs.ayı iti.) -

1994 39000 20000 ' 
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TABLO 199: VH'NCI BYKP. DÖNEMİNDE EROZYON 
KONTROLÜ HEDEFLERİ 

YILLAR 

EROZYON KONTROLÜ 

TESİS 
ha. 

BAKIM 
ha. 

1995 22.000 30.000 

1996 24.000 49.000 
1997 26.000 69.000 

1998 28.000 67.000 
1999 30.000 75.000 

TOPLAM 130.000 290.000 

TABLO 200: VI'NCI BYKP. DÖNEMİNE KADAR OLAN 
MERA UYGULAMA SONUÇLARI 

Dönemi Gerçekleşmeler (ha) 

Planlı Dönem öncesi 961 
1. Plan Dönemi 7 000 
II. Plan Dönemi 5 682 
III. Plan Dönemi 13 925 
1978 Yılı 3 332 
IV. Plan Dönemi 13 858 
1984 Yılı 1 838 
V. Plan Dönemi 15 214 

TOPLAM 61 810 
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TABLO 201: VI'NCI PLAN DÖNEMİ MERA ISLAHI 
HEDEF VE GERÇEKLEŞMELERİ 

Yıllar 
Plan Hedefleri 

(ha) 
Program 

(ha) 
Gerçekleşme 

(ha) 
1990 8 000 5 000 1 772 
1991 8 000 3 888 982 
1992 8 000 - -

1993 8 000 - -

1994 8 000 -

-

TOPLAM 40 000 8 888 2 754 

TABLO 202: VII'NCİ PLAN DÖNEMİ MERA 
ISLAHI HEDEFLERİ 

YILLAR 
TESİS 
ha 

BAKIM 
ha 

1995 10 000 5 000 
1996 12 000 14 000 
1997 14 000 22 000 
1998 16 000 26 000 

1999 18 000 30 000 

TOPLAM 70 000 97 000 
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BÖLÜM - 14 

SİLVİKÜLTÜR VE ENERJİ ORMANLARI 
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BÖLÜM - 14 
SİLVİKÜLTÜR VE ENERJİ ORMANLARI 

14.1 GİRİŞ 

Ormanların sürekliliğinin sağlanması, beklenen görevlerini yapabilecek 
biçimde düzenlenmesi ve işletilmesi silvikültürel müdahalelerle gerçekleştirilir. 
Silvikültürün amacı; ormandan en az masrafla koşulların elverdiği ölçüde en 
yüksek kalite ve kantitede çok yönlü ürün elde etmek ve ulusal ekonominin çeşitli 
orman ürünleri isteklerini ve ormanın yaşamsal görevlerini sürekli olarak 
karşılayabilecek nitelikte dış etkilere dayanıklı verimli ormanlar meydana 
getirmektir. Silvikültürel çalışmalar biyolojik ve ekonomik temele dayanır. Bu 
nedenle silvikültürel çalışmalarda, bir yandan doğa yasaları, yeni yetişme ortamı 
özellikleriyle orman topluluklarının kuruluş özellikleri ve ağaç türlerinin biyolojik 
özellikleri gözönünde bulundurulurken, bunların elverdiği ölçüde ekonomik 
çalışmak ve ülke ekonomisinin gereksinimlerini düşünmek gerekir. Silvikültür bir 
amaç değil ormanlardan en yüksek yararı sağlamak için bir araçtır. 

Silvikültürel çalışmalar iki grupta toplanır. Bunlar; orman kurma ve orman 
bakımı çalışmalarıdır. Orman kurma ya da orman gençleştirme doğal ve yapay 
olarak gerçekleştirilir. Enerji ormanları kurma ya da baltalıkların yenilenmesi de 
doğal gençleştirme ve meşcere düzenleme çalışmalarındandır. 

14.2 GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

14.2.1 Türkiye'deki Uygulamalar 

Türkiye'de silvikültürel çalışmalardan doğal ve yapay gençleştirme ile bakım 
çalışmaları ve enerji ormanı kurma çalışmaları; büyük ölçüde tahrip edilmemiş 
doğal ormanlarla, ağaçlandırma çalışmalarıyla kurulmuş yapay ormanlar ve ıslahı 
mümkün baltalık orman alanlarında sürdürülür. 

Silvikültürel çalışmalar, ormanların ağaç türleri, kuruluş özellikleri ve 
işletme amaçlarına göre belirlenir. Türkiye'de çok zengin iklim özellikleriyle farklı 
jeolojik yapı ve toprak özellikleri, coğrafi bölgeler arasında ve aynı bölgeler 
içinde çok farklı orman kuruluş özelliklerinin oluşmasını sağlamıştır. Bunun 
yanında usulsüz insan müdahaleleri ve ormancılığımızda yapılan farklı müdahaleler 
çok çeşitli silvikültürel yöntemlerin uygulamasını gerektiren objelerin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. 

Buna karşılık Türkiye'de 1960'h yıllara kadar bütün ormanlarda seçme 
işletmesi uygulanmış ve üretim için gerekli materyal çıkarıldıktan sonra ormanın 
sürekliliği doğaya bırakılmış, ormancının geliştirme ve bakıma yönelik yardımı 
olmamıştır. 1963 yılından sonra amenajman planlarında yaş sınıfları yöntemi kabul 
edilmesiyle ormanlarımızda gençleştirme ve bakım alanları ayrılmış, farklı 
silvikültürel yöntemler uygulanmaya başlamıştır. Seçme işletmesi de gerçek 
uygulama alanı olan göknar ormanlarıyla sınırlandırılmıştır. 

Yaş sınıfları yönetemine göre düzenlenmiş bu amenajman planları ile 
gençleştirme, bütün ülke ormanlarında ciddi bir görev olarak ortaya konulmuş ise 
de yeterli bilgi birikimi, deneyim ve araştırma bulunmadığından planlarda 
öngörülen gençleştirme hedefleri çok yetersiz düzeyde kalmıştır. Bir çok yerde 
de yanlış ve isabetsiz doğal gençleştirme yöntemlerinin uygulanması ve gereği gibi 
uygulanmaması sonucunda doğal gençleştirmeyle başlayan çalışmaların yapay 
gençleştirmeyle bitirilmesini gerektirmiştir. 

Fakat bu olumsuz ugulamalar ve bu dönemde başlayan bazı araştırmalar 
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başarısızlığa neden olan bir çok etkinin saptanmasını sağlamış ve Vl’ıncı plan 
döneminde çeşitli ağaç türlerinde başarılı doğal gençleştirme örnekleri verilmiştir. 
Özelikle kızılçam ormanlarında bazı ekstrem koşullar dışında gençleştirmede önemli 
bir sorun kalmamıştır. Fakat diğer ağaç türlerimiz için daha birçok sorunun 
çözümlenmesine ve yeni araştırmalar yapılmasına gereksinim vardır. 

Türkiye'de orman bakımı çalışmaları 1963 yılında yaş sınıfları esasına 
dayanan amenajman yönetmeliği ile uygulamaya girmeye başlamıştır. Daha önce, 
doğal gelişim ve seleksiyona bırakılan ormanlarda bakım uygulanmamıştır. 
Gençleştirme çabalarıyla birlikte özellikle gençliğin korunması ve boğulma 
tehlikesinin önlenmesi amacına yönelik gençlik bakımı çalışmaları ve daha sonra 
da ayıklama çalışmalarının, nitelik bakımından yeterli olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Bakımın esas amacı meşcereye dış etkilere karşı dayanıklılık kaza ıdırmak 
ve artımı kaliteli ağaçlar üzerinde toplamaktır. Ekstansif ormancılığın bir sonucu 
olarak yapılan bakım çalışmalarının meşcerenin yaşamım sürdürebilmesine karşın 
kalite artırıcı etkileri pek azdır, özellikle aralama müdahalelerinde üstün nitelikli 
ağaçların korunmasına yönelik seçici aralama ve gelecek ağacı seçimi çalışmaları 
uygulamasına henüz geçilmemiştir. 

14.2.2 Dünyadaki Uygulamalar 

Ormancılık çalışmalarının çok eskilere dayandığı ve çeşitli ormancılık 
uygulamalarında bir geleneğin oluştuğu Orta Avrupa ormancılığı entansif 
uygulamalara dayanmaktadır. Bu ülkelerin ormancılık tarihinde Türkiyenin 
ormancılığına benzer dönemler görülmektedir. 

Endüstri devriminde önce ekstantif bir ormancılık, hayvancılık ve tarım 
alanı kazanma gayretleriyle tahrip edilen ormanlar, endüstri devrimiyle tekrar 
ormanlaştırılma ve nitelikli ormanlar yetiştirme çalışmalarına konu olmuştur. 
Özellikle Almanya'da ormancılara verilen geniş yetki ve uyguulama kolaylıkları 
sayesinde, doğal gençleştirmede ve bakım konusunda farklı orman kuruluşlarına 
uyan pek çok yöntemler geliştirilmiştir. Bugün hala 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın 
başlarında geliştirilmiş gençleştirme ve bakım yöntemleri uygulanagelmektedir. 
Başlangıçta ekonomik amaçlarla yöreye yabancı ağaç türleriyle saf meşçereler 
oluşturulup şematik uygulamalara gidilmişse de daha sonra ortaya çıkan sakıncalar 
nedeniyle bundan vazgeçilmiş ve her yetişme ortamı için o ortama uygun 
müdahaleler ön plana geçmiştir. Son yıllarda doğal ağaç türü kompozisyonu ve 
kuruluş özellikleri bozulmuş ormanlarda, değişik yaşlı doğaya uygun orman 
anlayışı sempati kazanmaya başlamış ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 
Bir çok ülkede tıraşlama kesimleri bırakılmış yada sınırlandırılarak ancak çok 
küçük alanlarda (yarım hektar ile 5-6 hektar) yapılmasına - olanak verilmiştir. 
Çeşitli eyalet ve bölgelerde uygulanacak silvikültürel çalışmalar için uygulama 
kuralları ya da esasları saptanmıştır. 

Buna karşılık Anglo-Sakson ülkelerinde daha şematik ve geniş ormanları 
kapsayan uygulamalar görülmektedir. Monoton yetişme ortamlarında tek ağaç 
türünden oluşmuş yapay ormanlarda büyüme özelliklerine bağlı plarak şematik 
aralama uygulamaları, işletme amacına uygun ekonomik çalışmalar olarak 
görülmektedir. 

14.2.3 MEVCUT DURUM VE PROBLEMLER 

14.2.3.1 İdari Kuruluş 

Türkiye’de orman teşkilatının kuruluşundan itibaren merkezde uzun yıllar 
mevcut ormanların gençleştirilmesinden sorumlu teknik bir birim kurulmamıştır. 

1963 yılında yaş sınıfları metodunun kabulü ve böylece gençleştirme 
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çalışmalarının ağırlık kazanması sonucunda, silvikültür çalışmalarına yön verecek 
bir birim kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve 1972 yılında merkezde "Silvikültür 
Şubesi" en nihayet 1981 de "Silvikültür Dairesi" kurulmuştur. Merkezde Daire 
Başkanlığının kurulmasına paralel olarak da taşra ile gereken koordinasyonu 
sağlamak üzere Orman Bölge Müdürlüklerinde Silvikültür Grup Başkanlıkları, 
İşletmelerde de Silvikültür Mühendislikleri ihdas edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkındaki 31/10/1985 tarih 
ve 3234 sayılı kanun ve buna bağlı olarak yürürlüğe konulan "Orman Genel 
Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 
Yönetmelik" le de bu kuruluşlar merkezde Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi 
Başkanlığına, Orman Bölge Müdürlüklerinde de Ağaçlandırma Şube Müdürlüğüne, 
İşletmelerde de Bakım Şefliklerine dönüştürülmüştür. 

Nihayet 1991 yılında Orman Bakanlığının yeniden kurulması ile 1992 yılında 
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde "Silvikültür Daire Başkanlığı" ve taşrada da 
"Silvikültür Şube Müdürlükleri" yeniden kurulmuştur. Merkezde Daire Başkanlığı 
bünyesinde ise ülkemiz ormanlarının silvikültürel ihtiyaçlarını karşılamak, 
çalışmaları takip, kontrol ve koordine etmek maksadıylaa 5 adet şube müdürlüğü 
kurularak merkezdeki yapı kuvvetlendirilmiştir. 

14.2.3.2 Mevcut Potansiyel ve Kullanımı 

1980 yılında yayınlanan "Türkiye Orman Envanteri" nce ortaya konulan ve 
normal koru olarak nitelendirilen 6.176.899 hektar büyüklüğündeki ormanlarımızın 
tamamına yakım tabiat ormanıdır. 

Bu ormanların büyük bir bölümü, ilk kuruluşları ile yapılması gereken sıklık 
ve direklik çağlarına ait silvikültürel bakımlara çeşitli ekonomik ve sosyal 
sebeplerden dolayı tabi tutulamadıklarından, düzensiz ve disiplinsiz (yerleşim 
yerlerine yakın yerlerde) faydalanmalara maruz kaldıkları için kalitece arzu edilir 
durumda değildirler. 

Bunun yanında 1960'h yıllara kadar seçme esasına göre işletilen ve sadece 
faydalanma ağırlıklı politikaların izlendiği, silvikültürel ihtiyaçların göz ardı 
edildiği Türkiye ormanlarının aktüel yapılarında önemli değişikliklere sebep 
olunmuştur. 

Yaş sınıfların göre planlanan ormanlarda gençleştirme bakım blokları 
oluşturularak plan müddetince gençleştirme hedefleri belirtilmiş ve ağırlıklı olarak 
da yıllık etalar genşleştirme etaları üzerine oturtulmuştur. Yaş sınıflanma göre 
belirlenen gençleştirme hedefleri Tablo : 203 de gösterilmiştir. 

Ancak uygulamada teknik eleman yetersizliği, bilgi ve tecrübe birikimi ve 
bir çok ağaç türünün gençleştirilmesindeki araştırmaların olmaması ile birlikte alt 
yapı ve organizasyon noksanlıkları dolayısıyla planlarda gösterilen gençleştirme 
hedeflerinin çok gerisinde kalınmıştır. 

1992 yılı sonu itibariyle gençleştirilmesi devam eden sahalar Tablo : 204 de 
gösterilmiştir. 

Bu arada piyasadaki odun arz ve talep durumundaki gelişmeler de bazı 
türlerin lehine, bazı türlerin aleyhine gelişmiş, kitle üretimi ve kes-dik felsefesi 
ile bir çok tür asli yerlerinden uzaklaştırılıp tabii şartlar zorlanarak suni 
meşcereler kurulmuştur. Bu dönemde ormanlarımızda sadece kitle üretimi 
hedeflenmiş ve bütün planlama politikaları kitle üretimi üzerine oturtulmuştur. Bu 
da kalite üretimine yönelik bakım tekniklerinin gelişmesini geciktirmiştir. 

Bu arada dışa açılan ülkemizde dış kaynaklı ormancılık projeleri de 
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uygulanmaya başlamıştır. 

Bunlardan bir tanesi "Akdeniz Yöresi Orman Ürünleri Kullanım Projesi"dir. 
Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ormanları ve özellikle de kızılçam ormanlarının 
işletilmesi amaçlanmış, kitle üretimi hedeflenmiş, suni gençleştirme ve kültür 
metodlarımn geliştirilmesi öngörülmüştür. 

"Kuzey Türkiye Ormancılık Projesi" ile Kuzey Anadolu Bölgesindeki 
ormanlarda alt yapı sorunlarının iyileştirilmesi ile birim alandan, en fazla orman 
envali üretme prensibi benimsenmiş ve bu arada yabancı orijinli türler de 
ormancılığımıza mekanizasyon ile birlikte girmiştir. 

Son olarak da Batı Karadeniz Bölgesindeki yapraklı orman işletmeciliğinin 
geliştirilmesi maksadıyla "Türk-Alman Ormancılık Projesi" ile yapraklı ve karışık 
ormanların işşletilmesi ve gençleştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. 

14.3. GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMALARI 

14.3.1. PROBLEMLER 

1- Silvikültürel faaliyetlerden gençleştirme ve bakım çalışmaları bilgi 
birikimi ve yoğun uygulamalarla devamlı izlenmesi gereken çalışmalardır. Bu 
nedenle çalışma alanlarının çok büyük olmaması gerekir. Buna karşılık 
uygulamaları yürütmekle görevli Orman İşletme Şeflikleri ortalama olarak 15000- 
25000 ha. gibi çok büyük alanlarda faaliyet göstermekte ve çok çeşitli işler 
arasında gençleştirme ve bakım çalışmalarında istenilen yoğun çalışmayı ve 
başarıyı gerçekleştirememektedir. 

2- Ülkemiz ormanlarım oluşturan ana ağaç türlerimizin saf ve karışık 
meşcerelerinde uygulanacak gençleştirme yöntemleri bilinmekle birlikte bu 
yöntemlerin silvikültürdeki yöresellik kanununa uygun olarak her yetişme 
muhitinin koşullarının iyi etüd edilmeden uygulanması nedeniyle başarısız 
durumlar ortaya çıkmaktadır. 

3- Silvikültür çalışmaları için veri olacak yetişme muhiti ile ilgili bilgiler 
orman amenajman planlarında gerektiği nitelik ve nicelikte belirtilmemektedir. 

4- İşletme ormanlarında ekolojik, sosyal ve idari yönden, koruma bakımından 
problem arzeden alanların korumaya alınması konusunda yeterli yetkinin 
bulunmaması olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

5- Silvikültürel çalışmalardan bilhassa gençleştirme faaliyetleri, bir 
silvikültür planı çerçevesinde ele alınıp uygulanmak zorundadır. 

Teknik elemanların sık sık yer değiştirmesi, söz konusu silvikültür 
planlarının zamanında düzenlenip uygulamaya konulmasında ve uygulanmasında 
aksamalara sebep olmakta, bu husus da gençleştirme faaliyetlerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

6- Orman İşletme Şeflerinin asli göravlerinden olan gençleştirme ve orman 
bakımı çalışmalarım gerekli yoğunlukta yapabilmesine, üzerine düşen diğer idari 
ve teknik çalışmaların çok fazla olması engel olmaktadır. 

7- Tabii gençleştirme uygulamalarında, bilhassa ışık ve boşaltma 
kesimlerinde, gençliklere yapılacak zararları asgariye indirecek, yeterli yol ağı ile 
istihsale ve taşımaya ilişkin uygun mekanizasyon metodlarımn geliştirilememiş 
olması gençleştirme faaliyetlerini menfi yönde etkilemektedir. 
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8- Uygulayıcıların denetlenmesi, dolayısıyla eğitilmeleri ve çalışmalarına 
yardımcı olunması amacıyla merkez ve Orman Bölge Müdürlüklerindeki Silvikültür 
Şube Müdürlüklerinde yeterli deneyime sahip, bilgili elemanların bulunmaması 
gençleştirme ve bakım çalışmalarında istenilen sonuçların alınmasına engel 
olmaktadır. 

9- Silvikültürel uygulamalarda İşletme Şefinin en büyük yardımcılarından 
birisi olması gereken ve işçi ile koordinasyonu sağlayacak, sürekli olarak 
silvikültürel işlerde çalışmış deneyimli ara kademe elemanlarının bulunmaması 
başarıyı olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerdendir. 

14.3.3. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER 

14.3.3.1. Altıncı Plan Dönemine Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Ülke ormanlarının gün geçtikte zayıflaması, dolayısıyla fonksiyonlarım 
yerine getiremez duruma düşmesi üzerine, modern ormancılığa geçiş olan ve 
mevcut ana ağaç türlerimizin biyolojik özelliklerine uygun düşen, ormancılık 
sektörü için bir reform sayılan yaş sınıfları metodu ile ormanların devamlılığım 
sağlayacak gençleştirme düşüncesi ve ilkesi ormancılığımıza girmiştir. 

1963-1972 yılları arasında yapılan amenajman planı çalışmaları sonucunda 
ülkemizin 6 176 899 hektarlık koru ormanlarının % 95'inin yaş sınıfları esasına 
göre işletilmeleri öngörülmüş, gençleştirilecek alanlarla ilgili tabii gençleştirme 
program ve uygulamaları Tablo: 205 de gösterilmiştir. Gençleştirme ile ilgili bilgiler 
ancak 1973 yılından itibaren toplanabildiğinden tabloda daha önceki bilgiler 
gösterilememiştir. 

Yaş sınıfları esasına göre düzenlenmiş amenajman planlarıyla öngörülen 
gençleştirme alanlarında, 1973 yılına kadar yalnız tabii gençleştirme uygulamaları 
yapılmış ise de, genellikle başarısızlıkla sonuçlanan çalışma alanlarının başarılı 
hale getirilmesi ve daha önemlisi tabii gençleştirme şartları bulunmayan 
meşcerelerin doğrudan gençleştirme suretiyle tesisi için suni gençleştirme metodu 
1973 yılında devreye konulmuştur. 

1973-1989 yılları arasında yapılan sun'i gençleştirme çalışmaları yıllar 
itibariyle Tablo : 206'da gösterilmiştir. Problemler bölümünde belirtilen 
nedenlerden dolayı gençleştirme çalışmalarında arzulanan başarılar elde edilememiş, 
bu nedenle de gençleştirme çalışmaları, amenajman planlarında önerilen miktarların 
çok gerisinde sürdürülmüştür. 

1981 yılından itibaren ülkemizin orman ürünlerine olan ihtiyacının 
karşılanabilmesini ve bozulan doğal dengenin yeniden tesis edilmesini 
sağlayabilmek için silvikültürel çalışmaların yanısıra bu çalışmalara yön verecek 
silvikültürel planlama çalışmalarına da özel bir önem verilmeye başlanmıştır. Ancak 
bu konuda yeterli düzeye gelindiğini ifade etmek zordur. 

Yaş sınıfları amenajman metoduna göre yenilenen amenajman planlan ile 
gençleştirmeye ayrılan sahaların ayrı plan periyodu içinde gençleştirilmeleri 
esastır. Bunun sağlanabilmesi süratli ve uygulanabilir nitelikteki silvikültürel 
planlama ile mümkündür. 

1973 yılından itibaren silvikültürel planlama düşünülmüş fakat silvikültür 
planlarının düzenlenmesi çalışmalarına 1976 yılından itibaren başlanmıştır. Ancak 
düzenlenip uygulamaya konulan silvikültür planları çok geniş alanları kapsadığı 
ve gerekli izlemeler de yapılmadığı için yeterli ölçüde uygulanamamıştır. 

1983 yılından itibaren konu daha dikkatli ele alınmış, kapsadığı alan ve 
nitelik bakımından uygulanabilir seviyede plan düzenlenmesi hedeflenmiştir. 
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1973 yılından itibaren VI’ncı plan dönemine kadar uygulamaya konulan 
silvikültür planları adet olarak tablo : 2G7'de gösterilmiştir. 

14.3.3.2. Vl'mcı Beş Yıllık Plan Dönemindeki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Bu plan döneminde prodüktif ormanların gençleştirilmesinde, meşcere 
kuruluşunun ve yetişme ortamı koşullarının uygun olduğu sahalarda tabii 
gençleştirmeye ağırlık verilmiştir. Buna karşılık tabu gençleştirme şartlarının 
kaybolduğu, toprak şartlarının uygun olduğu sahalar iyice tetkik edilmek kaydıyla 
sun'i yoldan gençleştirilmiştir. 

Vl’ıncı Beş Yıllık Plan hedeflerinde sun'i gençleştirme oranının tüm 
gençleştirme çalışmalarının % 50 si olması hedeflenmiş ve uygulama da bu yönde 
olmuştur. 

Vl'ıncı Beş Yıllık Plan dönemindeki tabii ve sun'i gençleştirme program ve 
uygulamaları Tablo : 208 ve 209'da gösterilmiştir. 

Bu plan dönemi içinde amenajman planı yemlenen Bölge Müdürlüklerinde 
"Silvikültürel Planlama" konulu tatbikatlar m düzenlenmesine devam edilmiş, 
uygulayıcılara yol gösterilerek, sağlıklı ve uygulanabilir silvikültür planlarının 
yapılmasına gereken önem verilmiştir. 

Düzenlenen ve Vl'mcı Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde yürürlüğe 
konulan silvikültür planları ile ilgili bilgiler tablo : 210 ve 211'de gösterilmiştir. 

Supalpin zonda veya bu zona yakıtı yörelerde, yayla ve yerleşim yeri 
kenarlarında olup, yetişme ortamı şartları nedeniyle gençleştirmeye uygun 
olmadığından "tabiatı korumaya ayrılan sahalar" ile, teknik iş gücü eksiklikleri 
nedeniyle plan dışı bırakılan sahaların yüzdeleri tablo : 212'de gösterilmiştir. 

Halen 17 Orman Bölge Müdürlüğünde 149 İşletme Müdürlüğünün 715 İşletme 
Şefliğine ait silvikültür planları düzenlenmiş olup işletme sınıf: itibariyle 1133 adet 
plan yürürlüktedir. 

14.3.4. VII'NC! BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ HEDEFLERİ VE 
POLİTİKALARI 

14.3.4.1. Hedefler 

Yedinci Beş Yıllık, Kalkınma planı dönemi için tabii ve sun’i gençleştirme 
hedeflerinin belirlenmesinde Ormancılık Ana Planının 1995-1999 yılları hedefleri 
esas alınmış ve tablo : 213'te gösterilmiştir. 

Silvikültür planlarının düzenlenmesi amenajman planlarının yenilenmesine 
bağlı olduğundan; Vlfinci Eeş Yıllık Kalkınma planı dönemindeki silvikültür planı 
düzenleme hedefleri, Orman idaresi ve Planlama Daire Başkanlığının amenajman 
planlan yenileme çalışmaları hedeflerine uygun olarak tesbıt edilmiş ve tablo : 
214'de gösterilmiştir. 

H4.3.4.2. Politikalar 

1980 yılında yayınlanan "Türkiye Orman Envanteri" verilerine göre 
ormanlarımızın ’0.334.607 hektarı koru, 9.264.689 hektarı da baltalık ormanlardır. 
Koru ormanlar ımn da 1.903.106 hektarı 0,1- 0,4 kapalılıkta olup normal koru ormanı 
olarak mütalaa edilmektedir. 

Bu orman alanları içerisinde doğal gençleştirme ve teknik bakım 
tedbirlerinin alınabileceği ormanla-- ise kapalılığ, 0,5 ve daha yukarı olan ormanlar 
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(ağaç türlerine göre değişmekle birlikte) olabilecektir. Bu genel görünüş 
karşısında silvikültüre! politikalar şunlar olabilir : 

1- Silvikültürel müdahalelerin ana ilkesi ve bu konuda kabul edilen ana 
politika; ormanların devamlılığını sağlamak ve yetişme ortamı potansiyelinden tam 
olarak yararlanmaktır. 

2- Ülkemizin mevcut koru ormanlarında çok değişik ağaç türleri ve yetişme 
ortamı farklılıkları gözönünde bulundurularak her farklı orman özelliği için bu 
özelliğe uygun silvikültürel müdahaleler yapılmalıdır. 

3- Ülkemiz ormanları büyük ölçüde doğal koşulların etkilerini taşımaktadır. 
Suni müdahalelerin etkileri azdır. Asırların oluşturduğu farklı orman kuruluş 
tipleri yapılacak silvikültürel müdahalelerde rehber olmalıdır. 

4- Yapay gençleştirme çalışmalarında büyük ölçüde doğal ağaç türlerinin 
devamı sağlanmalıdır. Yüzyıllardır süregelen doğal seleksiyonla ortaya çıkmış 
yetişme muhiti ırkları devam ettirilmelidir. Orijin ve tohum sorunlarının 
çözümlenemediği ülkemizde bu nedenle doğal gençleştirmeden büyük ölçüde 
yararlanılmalıdır. 

Çeşitli tahriplerle karışım oram büyük ölçüde azalmış değerli türlerin 
devamı için doğal gençleştirmenin yamsıra aynı orijinden fidan yetiştirmek 
suretiyle yapay gençleştirme çalışmalarına önem verilmelidir. 

Böylece kaybolmakta bulunan değerli tür ve ırkların çoğaltılması ve devam 
sağlanmalıdır. 

5- Ormanda yapılacak silvikültürel işlemlerde; sadece ürün değil, 
ormanlardan beklediğimiz çok yönlü diğer işlevlerin gerçekleşmesi de gözönünde 
bulundurulmalıdır. 

6- Ormanlarımızda gün geçtikçe azalmakta olan yüksek değer taşıyan 
gövdelerin ve genel olarak ormanda meşcere kalitesinin artırılması bakımından 
aralama çalışmaları sadece ürün almanın dışında meşcere kalitesine dönük olarak 
yürütülmelidir. 

7- Meşcere geleceğinin gençlikte başlayan bakımlarla oluşturulacağı 
gözönüne alınarak gençlik ve kültür bakımlarına gereken önem verilmelidir. 

8- Orman İşletme Şeflikleri büyüklükleri Avrupa ölçüleri ve ormanın 
özellikleri dikkate alınarak küçültülmelidir. Bu konuda ağaç türlerine ve meşcere 
kuruluş özelliklerine de bağlı kalınarak saf ve sık tohum yılı görülen ağaç 
türlerinde nisbeten geniş; karışık ve uzun periyotlarla bol tohum yılı görülen 
ağaç türlerinden oluşan ormanlarda daha küçük alanlarda çalışılmalıdır. Özellikle 
kayın, meşe ve bunların karışık bulunduğu ormanlar ile entansif silvikültürel 
çalışmaların zorunlu olduğu ormanlarda amenajman plan ünitelerinin 1000 hektara 
kadar düşürülmesi yolları aranmalıdır. 

9- özellikle karışık ormanlarda ve ekstrem yetişme ortamlarında genel 
gençleştirme süresinin amenajman plan süresi ile kısıtlanması önlenmelidir. Yaş 
sınıfları düzeninin sadece bir idare müddeti içinde sağlanması zorunluluğundan 
kaçınılmalı, Türkiye'de çok çeşitli müdahale görmüş ormanlarda bu düzenin daha 
sonraki iddare süresi içinde sağlanması düşünülmeli, tesviye süresi uzatılmalıdır. 

Bunun sonucunda; başarı ihtimalinin şüpheli olduğu alanlara da müdahale 
yapma zorunluluğu ortadan kalkacaktır. 

10- Amenajman planları; yetişme ortamı envanteri ve fonksiyon haritalarını 
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içermeli, gerçek üretim ormanlarının tesbitini sağlamalıdır. Silvikültürel 
uygulamalarda; üretim ormanı olarak verilen bir çok yerde yetişme ortamının 
elverişsizliği ve ekstrem koşulları, gerekse ormandan beklenen diğer görevlerin 
üretimden çok daha fazla önem taşıması nedeniyle başarılı olunamamaktadır. 

11- Amenajman planı yenilenmesinde bölme numaraları değiştirilmemelidir. 
Bölme numaralarının değiştirilmesi yapılan müdahalelerin sonuçlarının ızlenmes’ 
imkanım ortadan kaldırmaktadır. 

12- Amenajman planları; ormanda yapılması gereken silvikültürel 
müdahaleleri sağlayan gerçek bakım etalarım tesbit ederek vermelidir. Genellikle 
bakım alanlarında tesbit edilmiş eta, gerekli bakım çalışmalarına olanak 
vermemektedir. 

Amenajman heyetlerinin silvikültür ve yetişme ortamı bilgisi bakımından 
gerekli elemanlarla takviye edilmesi zorunludur. 

13- Silvikültürel çalışmalarda insan etkilerinden uzakta oluşmuş doğal orman 
kuruluşlarının gerçekleştirilmesi amaç olmalıdır. Ülkemizde bu gibi ormanlarda 
özellikle karışık orman kuruluşuna elverişli yetişme ortamlarında değişik yaşlılık 
egemendir. Bu ormanlarda yaş sınıfları yönteminden uzaklaşarak gaye çapına 
yönelik bir işletme düzeniyle tabiata uygun orman kuruluşları yaratmak ormanda 
stabı'liteyi en yüksek düzeyde gerçekleştirebilir. Fakat özellikle gençleştirmenin 
doğaya bırakıldığı bu tip çalışmalarda ormanda mutlak bir korumaya, küçük 
alanlarda bilgili ve deneyimli elemanlarla çalışmaya gereksinim vardır. Bu koşullar 
gerçekleşinceye kadar deneme niteliğinde çalışmalara girişilmelidir. Gerekli 
koşulların bulunmadığı, tahrip edilmiş ve saf, monoton kuruluşların yer aldığı 
ormanlarımızda yaş sınıfları uygulamasına devam edilmelidir. Ormanlarımızın ıslahı 
için bu çalışmaların devamında bu gün için zorunluluk vardır. 

14- Silvikültürel müdahalelerin gerektirdiği uzun süreli izleme olanağının 
sağlanabilmesi için zorunlu durumlar dışında personel devamlılığı sağlanmalıdır. 
Gerekli atamaların aynı orman bölgeleri içinde yapılması, personelin uzmanlaşması 
ve bilgi birikiminden yararlanma bakımından önemlidir. 

Personel devamlılığım takviye edici diğer bir unsur "Detay Silvikültür 
Planları"mn hazırlanmasıdır. 

Detay Silvikültür Planları objelere uygun, gerekli teknik bilgileri içerecek 
şekilde Bölge Müdürlükleri ve İşletme Müdürlüklerindeki uzman elemanlardan 
oluşacak heyetlerce amenajman planlarının yenilenmelerini takip eden yıl içinde 
mutlaka düzenlettirilmelidir. 

Düzenlenen Detay Silvikültür planlarının uygulamaları sık sık denetlenmeli 
ve aksamaların olması halinde aynı heyetler tarafından bu planlar revize 
edilmelidir. 

15- Detay Silvikültür Planlarında; normal koru ormanı olarak mütalaa edilen 
fakat supalpin zonda, yerleşim yerleri yakınında yer alan toprak ve meyil şartları 
yönüyle de işletilmeleri ve tabii ve suni yolla gençleştirilmeleri mümkün olmayan 
ormanlar "tabiatı koruma alanları" olarak ayrılıp, uygun silvikültürel müdahalelerle 
devamlılıkları sağlanmalıdır. 

16- Ekstrem yetişme ortamı koşullarının bulunduğu yerlerde, örneğin 
Toroslarda karstik arazi üzerinde bulunan sedir ormanlarında traşlama 
kesimlerinden kaçınılıp, ormanın doğal gelişimine uygun bir şekilde grup, küme 
ve münferit karışımdan yararlanarak doğaya uygun ormanlar kurulması imkanları 
araştırılmalıdır. 
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Bunun için gerekli koruma önlemlerinin alınması zorunludur. 

17- Silvikültürel çalışmaların yapılabilmesi ve yürütülebilmesi bakımından 
koruma önlemleri mutlaka alınmalıdır. Bu amaçla kırsal kesimin sosyo-ekonomik 
yapısını iyileştirecek önlemlerin süratle ele alınması gereklidir. Orman 
Kadastrosunun yapılması da korumayı tamamlayan bir önlem olarak görülmelidir. 

18- İşletme Şeflerinin asıl işi olan silvikültürel müdahalelerle yeterli ölçüde 
ilgilenebilmesi için bu asıl görevini aksatan diğer tali işlerden (inşaat, mülkiyet 
v.s) meydana gelen yükü hafifletici işletme müdürlüğü bünyesinde gerekli kadro 
kuruluşu yapılmalıdır. 

19- Merkez ve Bölge Müdürlüklerindeki şube müdürlükleri silvikültürel 
faaliyetlerin denetlenmesi, yönlendirilmesi, mevcut personelin eğitilmesini sağlamak 
bakımından eğitilmiş, deneyimli uzman personelle takviye edilmelidir. 

20- Doğal gençleştirme çalışmalarında mutlaka % 100 başarı beklenmemelidir. 
% 20 oranında başarısızlık olabileceği kabul edilerek doğal gençleştirme 
çalışmalarının başlangıcında başarısızlığı izale edecek aynı orijinli fidan 
yetiştirilmesi için mevcut büyük fidanlıkların yamsıra geçici fidanlık ve meşcere 
siperi altında oluşturulacak fidanlıklardan fay dalan ılınası planlanmalıdır. 

21- Gençleştirme çalışmalarından bilhassa ışık ve boşaltma kesimlerinde 
ayrıca suni gençleştirme faaliyetlerinde kış aylarında çalışılması zorunlu olduğu 
dikkate alınarak, ormanda çalışmak için ulaşım imkanlarının devamlı sağlanmasına 
çalışılmalıdır. 

Bilhassa gençleştirme alanlarında gereken entansitede yol ağı bulunmalıdır. 
Tabii gençleştirmelerde, ışık ve boşaltma kesimlerinde gençliğin zarara uğraman,ası 
başka bir deyişle istihsal ve sürütme zararlarının en aza indirilebilmesi için, 
üretim ve taşıma teknikleri geliştirilerek, bu çalışmalarla ilgili mekanizasyon 
imkanları artırılmalıdır. Kış kesimleri ve bölmeden çıkarma işlemlerinin daha 
cazibeli hale getirilmesi, dolayısıyla daha itinalı çalışılmasını temin için de, kış 
üretimini destekleyici birim fiyatların uygulamasına devam edilmelidir. 

22- Koru ormanlarımızın 1903106 hektar'ı 0,11-0,40 kapalılıktadır. Doğal 
yoldan gençleştirme şartlarım taşımayan bu sahaların üzerinde ortalama olarak 50- 
60 m3/ha dolaylarında servet bulunmaktadır. Bu alanlar çok bozuk vasıflı ve 
ağaçlandırılmaya ayrılmış orman sahalarımıza göre daha elverişli ekolojik koşullara 
sahip bulundukları gibi sosyal baskıya da daha az maruzdurlar. Dolayısıyla bu 
yerlerin (devamlılık ilkesi çerçevesinde, üretim dar boğazı da gözönünde 
bulundurulmak suretiyle), yaş sınıfları metodunun zaman, mekan ve miktar 
sınırlandırılmasına tabi tutulmaksızın öncelikle ağaçlandırılmalarına amenajrr.ar 
planları çerçevesinde imkan getirilmeye çalışılmalıdır. 

MEVCUT KORU ORMANLARINDA 0,11-0,40 KAPALILIKTAKİ MEŞCERELER IN 
MİKTARI 

a- İbreli Ormanlar (ha) 

Kızılçam Karaçam Sarıcam 
778625 515S82 112455 

Ladin 
18006 

Sedir Gök nar Diğerler1 
26537 24494 67420  

Toplam 
1701306 

b- Yapraklı Ormanlar (ha) 

Kayın Meşe Yapr. Karışık 
43673 30410 27989 

1 b+Yapr.Karışık Diğer ieı i 
87768 11960 

Top lam 
201800 

Genel Toplam : 1303106 
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23- Silvikültüre! çalışmalarda işin mahiyetini, amacım belirlemek, yeni 
gelişmeleri ve teknikleri anlatabilmek amacıyla hem orman mühendislerine ve hem 
de ara eleman ve işçilere meslek içi eğitimlere ağırlık verilmelidir. 

24- Silvikültürel çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla 
araştırmalar yaptırılmalı ve teşvik edilmelidir. Yapılan araştırmaların sonuçları 
uygulamaya aktarılmalıdır. 

25- Genel olarak aynı nitelikteki orman bölgeleri içinde farklı ana meşcere 
tiplerinde uygulanacak silvikültür kuralları saptanmalıdır. Bu kurallarla urtaya 
konan amaç ve uygulama esasları doğrultusunda, amenajman planlarının verileri 
de gözönünde bulundurularak hazırlanacak detay silvikültür planlarında 
gençleştirmenin planlanmasının yanında bakımın da planlanmasına yer verilmeli, 
amenajman planı ile çıkacak çelişkilerin düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. Bu 
esaslar, hazırlanacak müteakip amenajman planlarına de temel oluşturacaktır. 

14.3.5. SAĞLANACAK YARARLAR 

14.3.5.1. Üretime Etkisi ve Ekonomiye Katkısı 

Mevcut verilere göre ormanlarımızın hektarda'ki ortalama yıllık artımı 3.366 
mS'tür. Üretime konu olan ormanlarımızın büyük kısmı uzun yıllar düzensiz 
müdahalelere maruz kalmış, kapalılıkları kırılmış ve yetişme ortamının 
sağlayabileceğiartımı yapamaz hale düşmüştür. Ormanları gençleştirerek bu artımı 
yükseltmek mümkündür. Ormanların bir plan çerçevesinde işletilerek ülkenin 
orman ürünlerine olan ihtiyaçlarının karşılanmasının yamsıra verimli ormanlar 
halinde devamlılıklarının sağlanması şarttır. 

Mevcut verimli koru ormanlarımızla ilgili gençleştirme çalışmalarının, 
amenajman planlarının hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve oluşacak genç 
meşcerelerin çağlarına uygun bakımlarının eksiksizce yerine getirilmesi, işletilmeye 
açılmamış orman sahalarımızın yol imkanlarına süratle kavuşturularak entansif 
orman bakımlarına geçilmesi ve meşcere kuruluşu itibariyle suni olarak 
gençleştirilmesi gereken tüm ormanların süratle ıslahı halinde, orman ürünü ithal 
etme durumuna girmiş bulunan ülkemizin bu ihtiyacının mevcut ormanlarımızdan 
karşılanabilmesi mümkün olacaktır. 

Bilhassa kaliteli odun üretiminin azaldığı, bu konudaki sıkıntıların hat 
safhaya ulaştığı günümüzde orman bakımlarına gereken önem, verilerek, bakımın 
asıl amacı olan artımın en kaliteli fertler üzerinde toplanması sağlanacak ve 
piyasaya kaliteli, kalın dimenziyonlu ürün sunulmuş olacaktır. 

Biyolojik üretimin artırılması; bu raporun problemler ve alınması gerekli 
tedbirler bölümlerinde belirtilen hususların gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

14.3.5.2. Ekosisteme Etkisi 

Bilinçsiz müdahaleler sonucu tahrip edilen ormanlarımızda ekolojik dengeler 
de bozulmuştur. Tabii dengelerin oluşturulmasını sağlayacak bilinçli gençleştirme 
ve bakım müdahaleleri ile meşcerelerin bozulmuş olan tür kompozisyonu ve 
kuruluş özellikleri tekrar yetişme ortamına uygun bir düzeye getirilerek ormandan 
beklenen fonksiyonların daha iyi gerçekleşmesi imkanları sağlanabilir. 

Aksi takdirde, üretim azalacağı gibi, su dengesi bozulacak, toprakların 
erozyonla yıkanması kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkacaktır. Bunun yamsıra, 
ormanlarımızın silvikültürel çalışmalarla iyileştirilmesi oranında, çevre kirlenmesini 
önleyici ve halk sağlığım koruyucu fonksiyonu daha da artacaktır. 
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14.3.5.3. Rekreaktif ve Turistik Gelişmelere Etkisi 

ülkemizin, turizm potansiyeli içinde, ormanların yeri çok önemlidir. Son 
yıllarda, gerek iç ve gerekse dış turizmi geliştirmek için, özel ve resmi 
kuruluşlarca orman içerisinde bir çok tesisler yapılmıştır. Turizmi teşvik açısından 
büyük bir önem taşıyan ormanların daha da geliştirlmesi, kuruluşları bozulmakta 
olan ormanların da yeniden normal kuruluşa getirilerek, rekreaktif bakımından 
turizm açısından hizmete sunulması gerekmektedir. 

14.4. ENERJİ ORMANLARI VE ORMAN BAKIMI 

14.4.1. ENERJİ ORMANLARI 

14.4.1.1. Enerj Ormanlarının önemi 

Enerji ormanları; enerji amaçlı yakacak odun elde edilmesine uygun ağaç 
türlerinden kısa dönüş süreleri ile üretim yapılan ve kendisini genel olarak kök 
ve kütük sürgünleri ile yenileyen ve tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. 

Enerji Ormanları ile ilgili çalışmalar, Ülkemizde IV'üncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında yer alan bir ilke ile başlatılmış ve geliştirilerek bu günkü düzeye 
getirilmiştir. 

Vl’ıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ilkelerinde de ifade edildiği gibi halen 
ülkemizde ısınma ve ısıtma ihtiyacının büyük ölçüde yakacak odunla karşılanmaya 
devam edilmekte olması, bu ormanların ıslahı ve iyileştirilmesi yolu ile yeni, 
verimli enerji ormanlarına sahip olunması, özellikle tesis uygulamalarının büyük 
programlar halinde sürdürülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Ancak ormanların yakacak odun üretiminde kullanılması, odunun diğer 
kullanım alanları gözönünde bulundurulunca büyük bir israfı ifade eder. 

Bu nedenle gelişmiş ülkelerde, ülkemizdekilere benzer baltalıklardan oluşan 
enerji ormanlarının koruya tahvil edilmesi çalışmaları çok uzun yıllardan beri 
devam etmektedir. Bu sahalar koru ormanına dönüştürülmüştür. Fakat ülkemizde 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere; hayvan yemi 
kaynağı olarak baltalıklardan yararlanma bir gelenek haline gelmiştir ve halen 
devam etmektedir. 

Bu uygulamayı ortadan kaldıracak ikame maddesi sağlanmadığı sürece 
baltalık ormanlarının enerji ormanı olarak kullanılmasının devamında zorunluluk 
vardır. 

Mevcut ormanların dağılışı ve ağaç türleri de dikkate alınarak ormanca fakir 
bu yörelerde yaşayan vatandaşların yakacak odun ihtiyacım karşılayabilmek için 
uygun ölçekli programlarla enerji ormanı tesislerine devam edilmelidir. 

Enerji ormanları tükenmeyen enerji kaynakları sınıfına girmekle birlikte 
sürekli olarak kullanıldıkları ve iyileştirme tedbirleri alınmadığı müddetçe köklerin 
yaşlanması nedeniyle zamanla ölüme mahkumdur. En fazla sürgün verme yeteneği 
olan dayanıklı ağaç türlerinde (bazı meşe türlerinde) sürgün verme yeteneği ancak 
80-100 yıl sürebilir. Bu bakımdan baltalık ormanlarının ıslahı ve yenilenmesi 
memleket ekonomisi ve sosyal nedenler bakımından büyük önem taşır. 

Enerji ormanı tesisi ve baltalıkların iyileştirilmesi çalışmaları; koru ormanı 
kurmanın sosyal ve ekolojik nedenlerle çok güç ve pahalı olduğu yerlerde aynı 
zamanda erozyonun önlenmesi ve yetişme ortamında koruya geçiş şartlarının 
hazırlanması bakımından da büyük önem taşımaktadır. 
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Bu nedenle enerji ormanı tesisi ve baltalık ıslah çalışmalarına ülkemiz 
açısından çok büyük önem vererek bunların devamında fedakarlıktan 
kaçınılmamalıdır. 

14.4.1.2. MEVCUT DURUM VE PROBLEMLER 

a) Kuruluş 

Enerji ormanı çalışmaları Orman genel Müdürlüğüne bağlı Silvikültür Dairesi 
bünyesinde merkez ve taşra teşkilatları ile birlikte yürütülmektedir. 

b) Mevcut Potansiyel 

Yapılan envanter çalışmalarına göre Türkiye'de enerji ormanı tesis edilmeye 
uygun yaklaşık 5 milyon hektar orman alanı mevcuttur. Bunun 2.6 milyon hektarı 
kesim düzenine bağlanmış verimli orman, geriye kalan 2.4 milyon hektarı ise bozuk 
orman durumundadır. 1980 yılı envanterinde verimli olarak görülen 2.6 milyon 
hektar alanın bir bölümü çeşitli nedenlerle bozuk hale dönüşmüştür. 1992 yılı 
sonuna kadar 425 000 hektar bozuk enerji ormanı sahası ıslah edilmiştir. 

c) Problemler 

Enerji ormanı çalışmalarım sınırlayan önemli faktörler, 
- Orman kadastrosunun yetersizliği 
- Bazı yörelerde kışlık hayvan yeminin hala meşe yaprağına dayandırılması 
- Meşe ormanlarında hayvan otlatılması ve güvenlik yetersizlikleri 
şeklinde sıralanabilir. 

ülkemizde enerji amaçlı yakacak odun elde edilmesi için orman kurarken en 
büyük sorunun hayvancılık probleminden kaynaklandığı söylenebilir. 

14.4.1.3. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER 

14.4.1.3.1. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine Kadar Olan Gelişmeler 

Dördüncü beş yıllık plan dönemi ve öncesinde enerji ormanı tesisi ve 
yenilemesi çalışması bakımından herhangi bir hedef belirlenmemiştir. Dördüncü beş 
yıllık kalkınma planı gereği konu ile ilgili araştırma çalışmaları yoğun bir şekilde 
yapılmıştır. Bilahare Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ise enerji ormanı 
çalışmalarının üzerinde daha titizlikle durulduğu görülmektedir. Orman Genel 
Müdürlüğünce mevcut durum itibariyle enerji ormanı tesisine konu olabilecek 
alanların envanteri gözden geçirilerek dört yıllık çalışma planları yapılmış ve buna 
dayalı olarak da projelendirme teknikleri çerçevesinde detaylı proje düzenleme 
çalışmalarına geçilmiştir. 

Ayrıca, enerji ormanları konusunda başlatılan araştırma çalışmalarına devam 
edilmiştir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin son yılı olan 1989 yılı 
sonuna kadar 360.000 hektar enerji ormanı tesisi, 100.000 hektar enerji ormanı 
yenilemesi alanında da hayvan otlatmasına karşı önlem olarak dikenli tel ihatası 
yapılmıştır. 

Bu dönemde orman kanununda yapılan değişikliklerle özel ve tüzel kişilerin 
enerji ormanı tesisi yapmaları imkanı sağlanmıştır. 

14.4.1.3.2. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemindeki Gelişmeler ve 
Gerçekleşmeler 

Önceki plan döneminde olduğu gibi bu plan döneminde de mevcut potansiyel 
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alanlardan projesiz olanlara proje düzenlenmiş, yıllık programlara alınarak 
uygulamalara devam edilmiştir, önceki plan dönemlerinde çalışma yapılan 
alanlardan durumu müsait alanların tel örgüleri kaldırılarak otlatmaya açılmıştır. 
Bu durumun halk-orman münasebetlerine olumlu katkılarda bulunduğu 
gözlenmiştir. 

VI'ncı plan dönemindeki enerji ormanı tesis ve yenileme hedefleri ve 
gerçekleşmeleri tablo : 215'de gösterilmiştir. 

14.4.1.4. YEDİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ VE POLİTİKALAR 

14.4.1.4.2. Hedefler 

Yedinci beş yıllık kalkınma planı dönemine ait hedefler yıllar itibariyle ve 
faaliyet çeşitlerine göre tabloj216'da gösterilmiştir. Bu rakamlar saptanırken bu 
günkü mevcut koşullar gözönünde bulundurulmuştur. 

14.4.1.4. Politikalar 

Enerji ormanı (tesisi, yenilemesi, bakımı, sürgün seyreltme ve koruma) 
çalışmalarının 
tekniğine ve sosyo-ekonomik gayesine uygun olarak yürütülmesi için; 

- Orman Kadastrosu süratle bitirilmelidir. 

- Hayvancılık, çeşitli teşvik tedbirleri ile başı boş olmaktan çıkarılmalıdır. 

- Bonitet ve tür itibariyle uygun olan yerlerde ve enerji amaçlı yakacak 
ihtiyacının zorunlu bulunmadığı yerlerde baltalık işletmeciliğinden vazgeçilerek bu 
baltalıkların koru ormanına dönüştürülmesi konusunda gerekli araştırma ve 
planlamaları yapılması ve uygulamaya geçilmelidir. 

- Gereken yerlerde ve uygun ekolojik şartlarda Akasya ve Kızılağaç, Kavak 
v.b. baltalıklar kurulmalıdır. 

- Dal ve yaprak faydalanması konusunda yöreye uygun türlerin tesbiti için 
araştırmalar yapılmalıdır. 

- Ormanın devamlılığının sağlanması esas alınarak köy kesim düzenleri buna 
göre düzenlenmeli, yenileme kesimleri zamanında ve tekniğine uygun olarak 
yapılmalı ve tüm planlamalarda yalnız üretim amacının eğil, ormanın darlılığımn ve 
mevcut ekolojik potansiyelin gözönünde bulundurularak uygun silvikültür 
tekniklerinin kullanılmalıdır. 

- Tesis ve yenileme sahalarında dikimle elde edilen alanlarda gerekli kültür 
bakımları ve baltalığa dönüştürme çalışmaları yapılmalıdır. 

- Enerji ormanı tesis ve yenileme çalışmaları yapılan alanların korunmasında 
zabıta tedbirlerinin yeterli olmadığı görülmüştür. Koruma konusunda yöre insanı 
ile ilişkiler kurularak yakın köy halkının sahaların korunmasına ortak edilmesine 
ilişkin tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. 

- Yapılan enerji ormanı tesisi çalışmaları korunmalı ve tekniğine uygun 
olarak işletmeye açılması ve işletilmelidir. 

- Yapılan çalışmaların kritiği yapılıp ileriye dönük sonuçlar çıkarılmalıdır. 

- Enerji ormanı çalışmalarında, özellikle Meşe+Karaçam karışık ormanlarında 
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Karaçam'ın tahribiyle ortaya çıkmış alanlar veya buna benzer diğer ağaç türleriyle 
karışık koru ormanlarından meşe baltalıklarına dönüşmüş olanlar tekrar ekonomik 
ve asli ağaç türleriyle koru ormanı haline getirilmelidir, gereklidir. 

14.4.1.5. SAĞLANACAK YARARLAR 

14.4.1.5.1. üretime Etkisi ve Ekonomiye Katkısı 

Katkı, enerji ormanı tesisleriyle kazanılan alanların üretime sokulmasıyla 
oluşacaktır. Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemindeki durum tablo : 217'de 
gösterilmiştir. 

Tablodaki değerlere göre bu plan döneminde 230.000 ha. bozuk enerji 
ormanından bugünkü şartlarda 1.150.000 ster yakacak odun elde edilecek olup, 
tesis sonucu plan dönemi sonunda 17.020.000 sterlik bir odun artımı sağlanmış 
olacaktır. 

14.4.1.5.2. Ekosisteme Etkisi 

Mevcut ormanların muhafaza ve ıslah edilmesi ile doğal ekosistem dengesi 
korunmuş olacaktır. 

- Erozyon önlenecek ve toprak kaymaları duracak, su kaynakları 
beslenecektir. 

- Verimli toprakların kaybı önlenecektir. 

- Yerleşim yerlerinin civarında yeşil kuşaklar oluşacak ve dolayısıyla halk 
sağlığı olumlu yönde etkilenecek, halkın ormanlardan olan dinlenme beklentisine 
karşılık verilmiş olacaktır. 

c) VlJ'inci Beş Yıllık Plan döneminde elde edilecek yakacak odun hammaddesi 
enerji üretimi bakımından taş kömürü, linyit, fueloil ile mukayese edildiğinde 
(230.000 ha sahadan elde edilecek yakacak odun artımı 17.020.000 ster, 1 
ster=0,750 m3 olunca 12.765.000 m3 ve 1 m3 odun-580 Kgr. hesabıyla 7.403.700 ton 
odun) 4.220.109 ton taş kömürüne, 6.071.000 ton Linyit kömürüne, 2.961.480 ton 
fueloil'e isabet etmektedir. 

Çevirme faktörü olarak bir birim odun=0.57 birim taş kömürü, 0.82 birim 
linyit ve 0.4 birim fueloil'e eş değer olarak alınmıştır. 

14.4.2. ORMAN BAKIMI 

14.4.2.1. MEVCUT DURUM VE PROBLEMLER 

Koru ormanlarımızın çok büyük bir bölümünde, yapılması gereken gençlik 
bakımlarının ve aktif gelişme çağında gerekli olan sıklık ve sırıklık bakımlarının 
silvikültürel isteklere uygun olarak yerine getirildiğini söylemek zordur. Bu 
nedenle meşcereler kendi bünyelerinde yaşama savaşım, yani tabii seleksiyonu 
sürdürdüklerinden pek çok koru ormanı yakın zamana kadar bakımsız ve 
dolayısıyla sağlıksız şekilde kalmıştır. 

Ancak 1980'li yıllardan itibaren bilhassa gelişme çağında bulunan, tabii 
olarak veya ağaçlandırmalarla ve gençleştirme çalışmalarıyla oluşturulmuş genç 
meşcerelerden sıklık, sırıklık, direklik çağında olanlara öncelik verilerek bakım 
çalışmalarına önem verilmeye başlanmıştır. 

Bilhassa gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla kurulan ormanlardaki 
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gençlik ve kültür bakımları ile müteakiben meşcerelerin ihtiyaçlarına göre sıklık 
ve sırıklık çağı bakımları da aynı anlayışla 1970'li yılların sonlarından itibaren 
önemle ele alınmaya başlanmıştır. 

Gençlik ve sıklık bakımları 1978 yılından itibarn yıllık programlar halinde 
uygulanmaya başlanmıştır. Daha önce meşcere bakımları olarak verilen yıllık 
programlar 1980 yılından itibaren asgariye indirilerek bu tür çalışmaların üretim 
ödenekleriyle yapılması yoluna gidilmiştir. 

Orman işletmeciliğinin önemli bir silvikültürel faaliyeti olan orman bakımının 
başarısını ve istenen düzeyde yerine getirilmesini etkileyen idari ve teknik 
problemler şu şekilde ifade edilebilir : 

- Ormancılıkta entansif çalışma, ulaşımda ve orman işçiliğinde sağlanacak 
entansite ile başlar. Ancak bakım yapılacak ormanlarda yeterli yoğunlıkta bakım 
patikaları açılmamıştır. Halbuki bu bakım yollan (patikalar) orman bakımının 
istenen teknik düzeyde yapılmasında çok büyük fonksiyon ifade etmektedir. 

- Bilhassa sıklık ve sırıklık çağındaki genç meşcerelerde yapılacak bakım 
çalışmalarında görev alacak eğitilmiş kalifiye eleman miktarı yeterli düzeyde 
bulunmamaktadır. Kalifiye elemanlar yetiştirmek üzere düzenlenen hizmet içi 
eğitimler yeterli değildir. 

14.4.2.2. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER 

14.4.2.2.1. Altıncı Plan Dönemine Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Planlı dönemin başlangıcından altıncı plan dönemi sonuna kadar olan 
programlar tablo: 218'de gösterilmiştir. 

14.4.2.2.2. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

Bu plan döneminde, kazanılan deneyimler, imkanlar uygulanan hizmet içi 
eğitimler sonucunda orman bakımı çalışmaları daha bilinçli şekilde yapılmaya 
başlanmıştır. Bilhassa önceki plan dönemlerinde elde edilen ve bu plan döneminde 
sıklık çağında olan meşcerelerde yoğun bir sıklık bakımı planlamasına geçilmiş ve 
uygulaması yapılmıştır. Ancak amenajman planlarında eta verilen fakat verilen bu 
etaların gerekli silvikültürel müdahalelere yeterli olmadığı direklik çağındaki 
meşcerelerde istenen müdahalelerin yapılabilmesi imkanı çoğu yerde 
bulunamamıştır. 

Planlı dönemler itibariyle Vl'ıncı plan döneminin ilk üç yılı sonuna kadar 
olan uygulamalar tablo : 219'da gösterilmiştir. 

14.4.2.3. YEDİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 

14.4.2.3.1. Hedefler 

Orman bakımının asıl hedefi dış etkilere karşı dayanıklı ve değerli odun 
üretimi yapabilecek işletme ormanları kurmaktır. Bu ana gayeye ve diğer etkenlere 
uygun olarak Vll'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı fedefleri tablo : 220'de 
gösterilmiştir. 

14.4.2.3. Politikalar 

- Kuruluşundan gençleştirilmesine kadar her çağda ormanın bakıma ihtiyacı 
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olduğu kabul edilmelidir. Gençlik ve sıklık bakımları gelecekteki yaşlı ormanın 
kalitesi ve dayanıklılığım emniyet altına alan ilk çalışmalardır. Bu çalışmaların 
yapılmadığı ormanlarda gelişim tamamen doğal mücadele ve tesadüflere kalır. 
Aralama mücadeleleriyle bir yandan meşcere sağlığı diğer yandan meşcere kalitesi 
arttırılarak yetişme ortamı potansiyelinden en yüksek düzeyde yararlanılabilir. 
Orman bakımı, en önemli ve ihmal edilmez bir ormancılık faaliyeti olarak 
değerlendirilmelidir. 

Bu bakış açısından hareketle V11'inci plan dönemi politikalar aşağıda 
özetlenmiştir. 

1- Ormancılığın diğer dallarında olduğu gibi orman bakımının da kendine 
özgü bir takım problemleri vardır. Bu problemler raporun ilgili bölümünde 
belirtilmiştir. Halk orman ilişkilerini düzenleyecek biçimde ve istenen diğer 
etkinlikleri sağlayacak şekilde yüksek vasıflı işletme ormanlarının elde 
edilebilmesini temin bakımından ilgili bölümünde ortaya konan problemler tek tek 
ele alınarak diğerleri ile birlikte çözüme kavuşturulmalıdır. 

2- İşletme Şefliklerinin büyüklükleri mümkün olduğunca küçültülmelidir. 

3- Bakım tedbirlerinin kendinden beklenen sonuçları elde edebilmek için 
gerek teknik elemanların ve gerekse işçi gruplarının, yoğun hizmet içi eğitimlere 
tabi tutularak, bilgi ve becerileri artırılmalıdır. 

4- Bakım sahalarında yeterli ulaşımın sağlanması için gerekli yol ağı ve 
bakım patikaları açılmalıdır. 

14.4.2.4. SAĞLANACAK YARARLAR 

14.4.2.4.1. Üretime Etkisi, Ekonomiye Katkısı 

İster hasılat alınsın ister alınmasın ormanda yapılacak bakım müdahaleleri 
öncelikle ormanın dayanıklılığını (stabilite) yükseltecektir. Bunun yanında, yapılan 
selektif aralamalarla ormandan elde edilecek ürünün kalitesi büyük ölçüde artar. 
Bakım kesimleri, özellikle aralamaların sağladığı bu yararlar yanında ara ürün 
sağlar. Ara ürünün genel orman hasılatına oranı % 50'ye kadar çıkabilir. Bakımın 
yapılamaması yada gerektiği ölçüde yapılamamsı durumunda bir yandan ormanın 
sağlığı ve devamlılığı tehlikeye gireceği gibi diğer yandan ara ürünün az yada 
büyük ölçüde çürüyerek yok olmasına neden olacaktır. Bu, ülke ekonomisine 
hizmet edecek önemli bir odun metaryalinin yok olması, ormandan beklenilen diğer 
yararların istenilen ölçülerde gerçekleştirilmemesi demektir. Uygulamadaki 
Amenajman Planlarına göre bakım etası 3 179 000 m3 ile genel etamn % 28 ini 
oluşturmaktadır ki bu durum ülke ekonomisinde bakım müdahalelerinin önemini 
açıklamaya yeterlidir. Bu nedenle bakım çalışmaları üzerinde bugünkünden çok 
daha fazla durulması gereken ormancılık faaliyetlerinden biridir. 

14.4.2.4.2. Ekosisteme Etkisi 

Kuşkusuz, ormanların yeterli bakıma tabi tutulmaları tabiatın binlerce yıldır 
ortaya koyduğu dengenin devamınada olumlu bir etkendir. 

Bakım tedbirlerinin uygulanması ile doğal dengenin korunmasına ve 
devamına hizmet edilmiş olacaktır. 
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TABLOLAR 
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TABLO 205: Vl'NCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNE KADAR TABİİ 
GENÇLEŞTİRME ÇALİŞMALARÎ PROGRAM VE UYGULAMA 
SONUÇLARİ 

YIL 
Programlanan 
Saha(ha) 

Uygulama 
I 

Gerçekleşme % 
Saha (ha) 

1973-1977 133699 98006 73 

1978-1984 235526 142998 61 

1985 34500 34064 99 

1986 32300 28329 88 

1987 33000 30465 92 

1988 28000 23393 84 

1989 22000 21010 96 

TABLO 206: Vl'NCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNE^ KADAR 
SUN'İ GENÇLEŞTİRME ÇALİŞMALARÎ 

YIL 
Programlanan 
Saha (ha) 

Uygulama 

Saha (ha) Gerçekleşme 86 

1973-1977 155136 113823 73 

1978-1984 135962 179586 76 

1985 20000 17347 87 

1986 24000 19840 83 

1987 30600 23705 77 

1988 40000 24146 60 

1989 30000 26217 87 
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TABLO 207: VI'NCİ BEŞ YILLIK PLANI DÖNEMİNE KADAR 
UYGULAMAYA KONULAN SİLVİKÜLTÜR PLANLARİ 

YILLAR 

Düzenlenen Silvikültür Planının 

İşletme Şefliği 
Adedi 

İşletme Sınıfı 
Adedi 

1973-1977 134 168 

1978-1984 330 462 

1985 1 1 

1986 45 59 
i 

1987 186 274 

1988 133 201 

1989 105 181 

TABLO 208: VI'NCİ BEŞ YİLLİK KALKİNMA PLAN DÖNEMİNDE 
TABİİ GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Yıl 
Programlanan 

Saha(ha) 
Uygulama 

Saha (ha) Gerçekleşme % 
1990 22000 19225 87 

1991 23800 25709 108 

1992 20000 18675 94 

1993 22470 - -

1994 29800 - -
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TABLO 209: VI'NCI BEŞ YILLIK KALKİNMA PLANI DÖNEMİNDE 
SUN'İ GENÇLEŞTİRME ÇALİŞMALARÎ 

Yıllar Programlanan 
Saha(ha) 

Uygulama 

Saha(ha) Gerçekleşme % 

1990 26750 22864 85 

1991 25000 19832 79 

1992 22700 18508 82 

1993 24430 - -

1994 32750 - -

TABLO 210: Vl'İNCİ BEŞ YİLLİK KALKINMA PLANİ 
DÖNEMİNDE UYGULAMAYA KONULAN 
SİLVİKÜLTÜR PLANLARI 

Yıllar 

Uygulamaya Konulan Silvikültür Planının 

İşletme Şefliği 
Adedi 

İşletme Sınıfı 
Adedi 

1990 156 233 

1991 104 174 

1992 67 121 

1993 37 50 
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TABLO 211: YÜRÜRLÜKTEKİ SİLVİKÜLTÜR PLANLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
CETVELİ 

İşletme Sınıfı Kızılçam Karaçam 
ve 

Sarıçam Kayın 
ve 

Ladin Karışık Toplam 

Gençleştirme 
Sahalarına 
ait Bilgiler 

(Ha) Sedir 
(Ha) 

(Ha) Meşe 
(Ha) 

(Ha) (Ha) (Ha) 

Tüm 
Gençleştirme 
Sahası 

220577 88002 19962 32475 16175 48933 426124 

Prodüktif 166359 69146 13820 28782 11767 7554 327428 

Bozuk 54218 18856 6142 3693 4408 11379 98696 

iı Tabii Gençleş. 
Planlanan 
Saha 

88595 41565 6716 12861 1946 16633 168316 

Sun'i 
Gençleştirme 
Planl.Saha 

51206 16290 4809 10168 4770 13831 101074 

Tabiatı 
Koruma 
Sahası 

15949 11746 5296 2867 3173 5793 44824 

Planlama Dışı 
Bırakılan 
Saha 

6789 4591 1886 4261 5126 9368 32021 

Gençleştirilmiş 
Saha 58038 13810 1255 2318 1160 3308 79889 

TABLO 212: AMENAJMAN PLANLARINDA GENÇLEŞTİRMELERİ ÖN GÖRÜLEN 
ÇEŞİTLİ NEDENLERLE SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA DİŞİ 
BİRAKİLAN SAHALAR ORANİ (%) 

Çam Ağırlıklı Kn.,L.,Karış. 
(*) (*) 

Tabiatı Koruma Sahaları 10.0 12.1 

Planlama Dışı Bırakılan Saha 4.0 19.2 
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TABLO 213: VII’NCI BEŞ YlLLİK KALKİNMA PLANI DÖNEMİ 
TABİİ VE SUNİ GENÇLEŞTİRME HEDEFLERİ 

Yıllar 
Tabii Gençleştirme 

(ha) 
Sun'i Gençleştirme 

(ha) 

1995 31500 38500 

1996 31500 38500 

1997 31500 38500 

1998 31500 38500 

1999 31500 38500 

TABLO 214: VI.I'NÇI BEŞ YİLLİK KALKİNMA PLANİ DÖNEMİNDEKİ 
SİLVİKÜLTÜR PLANI DÜZENLEME HEDEFLERİ 

Yıllar 

Silvikültür Planları Düzenlenecek 

İşletme Müd. 
Adedi 

İşletme Şefi. 
Adedi 

İşletme Sınıfı 
Adedi 

Genç. Sahası 
(ha) 

1995 22 115 155 80000 

1996 3 12 12 3000 

1997 25 114 136 85000 

1998 20 97 156 117000 

1999 26 172 262 131000 
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TABLO 215: VI'NCİ BEŞ YİLLİK PLAN DÖNEMİNDEKİ ENERJİ ORMANI TESİS 
VE YENİLEME FAALİYETLERİ 

FAAUJYET 
ÇEŞİDİ 

Program ve Gerçekleşme (ha) 

1990 1991 1992 1993 1994 

Prog. Gerç. Prog. Gerç. Prog. Gerç. Prog. Gerç. Prog. Gerç. 

Enerji Ormanı 
Tesisi 56000 34655 50000 26545 39500 22530 19500 _ 82319 _ 

Enerji Ormanı 
Yenilemesi 15400 16316 20000 16824 18500 11260 - - 20000 -

TABLO 216: VII'NCI BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ 

Yıllar 
Enerji Ormanı Tesisi 

(ha) 
Enerji Ormanı Yenilemesi 

(ha) 
Toplam 
(ha) 

1995 40.000 12.000 52.000 
1996 45.000 12.000 57.000 
1997 45.000 15.000 60.000 
1998 50.000 15.000 65.000 
1999 50.000 15.000 65.000 

Toplam 230.000 69.000 299.000 

Not: Enerji ormam yenilemesi program alanları ihatası zorunlu alanları kapsamaktadır. 
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TABLO 217: VII'NCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE ENERJİ ORMANLARININ 
ÜRETİME ETKİSİ VE EKONOMİYE KATKİSİ TAHMİNLERİ 

Yılı Mevcut Ormanlık Alanın Tesis Sonucu Kurular, 
Ormandan 

Sahası 
ha 

Birim Alandaki 
Ort.Ser.Str/ha. 

Toplam 
Servet Str. 

Birim Alandan 
Alınacak 
Serv. 
Str/ha 

Toplam 
Servet 

Str. 

1995 40.000 5 200.000 79 3.160.000 

1996 45.000 225.000 
•• 

3.555.000 

1997 45.000 225.000 " 3.555.000 

1998 50.000 " 250.000 3.950.000 

1999 50.000 250.000 3.950.000 

Toplam 230.000 1.150.000 18.170.000 

TABLO 218: PLANLI DÖNEMLERDE ORMAN BAKİMİ ÇALİSMA PROGRAMLARİNDA 
GELİŞMELER (PROGRAM) 

Yıllar 
Genç.Bak. 

ha. 
Sıklık Bak. 

ha. 

Gençlik 
Sık.Bak. 

ha. 
Kültür Bak. 

ha. 

Meşcere 
Bakımı 

ha 

1973-1977 - - . 131.707 574.425 
1978-1982 - - 132.793 569.252 234,880 
1983-1987 174.011 186.967 - 618.586 3.800 

1988 67.200 37.000 130.700 -

1989 77.000 33.500 - 134.000 -

1990 72.200 28.500 _ 137.500 
1991 70.630 16.000 - 123.000 -

1992 78.000 15.000 - 126.000 -

1993 91.900 19.940 - 126.800 -

1994 110.000 80.000 - 140.000 -
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TABLO 219: PLANLI DÖNEMLERDE ORMAN BAKİM ÇALİŞMALARİNDA 
GELİŞMELER (UYGULAMA) 

Yıllar Genç.Bak. 
ha 

Sıklık Bak. 
ha. 

Gençlik 
Sık.Bak. 

ha. 

Kültür 
Bakımı 

ha. 

Meşcere 
Bakımı 

ha. 

1973-1978 _ 
_ 

- 131.685 396.967 

1978-1982 -
- 91.082 485.388 144.019 

1983-1987 144.116 191.994 - 588.485 684 

1988 64.322 39.069 - 125.105 -

1989 72.042 35.436 - 124.888 -

1990 67.183 20.899 _ 122.394 -

1991 67.910 12.684 - 121.484 -

1992 76.153 15.015 - 114.038 -

1993 - - - - -

1994 -
-

- - -

TABLO 220: VII'NCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ HEDEFLERİ 

Işın çeşidi 

1995 1996 1997 1998 1999 

Toplam Program 
ha. 

Program 
ha. 

Program 
ha. 

Program 
ha. 

Program 
ha. 

Gençlik Bakımı 
Kültür Bakımı 
Sıklık Bakımı 

72.270 
120.000 
85.000 

83.770 
130.000 
90.000 

92.800 
130.000 
95.000 

94.500 
140.000 
100.000 

94.500 
140.000 
105.000 

437.840 
660.000 
475.000 
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BÖLÜM - 15 
ÖZEL ORMANCILIK 

15.1. GİRİŞ 

Ormancılık politikasının uygulamaya konulabilmesi için Ülkelerin çoğu, 
ormanlarda kamu mülkiyeti ve işletmeciliğinin yamsıra, özel orman mülkiyeti ve 
işletmeciliğini de bir araç olarak kullanmaktadır. 

Devlet ormanları hemen hemen her yerde bir Ülkenin orman mülkünün belli 
başlı bir öğesi olarak görülmektedir. Bir ormancılık programım kendi arazisi 
üzerinde uygulayabilen gerçekte sadece Devlet olmaktadır. Uzun bir ormancılık 
tradisyonu olan ülkelerde ise, ormanların geniş bir kısmı gerçek ve tüzel kişilerin 
mülkiyetindedir. Bunların yönetimi ve işletilmesi genellikle sahipleri tarafından 
olmaktadır. 

Özel orman sahiplerinin çıkarları ile ormanlara uyguladıkları politikaları, 
ülkenin genel çıkarlarına ve ulusal ormancılık politikasına uyumlu kılmak için 
devletçe orman sahiplerini teşvik etmek, onlara teknik bilgi ve yardımlarda 
bulunmak yol göstermek gibi araçlardan yararlanılmaktadır. 

Devlete ait olmayan ormanların sahipleri tarafından uygulanan politikaların 
ulusal ormancılık politikası ile koordinasyonu ancak devletin bu ormanlar üzerinde 
denetimi ile mümkündür. Bu bakımdan ülkelerin çoğunda uygulanan ormancılık 
politikalarında böyle bir denetim sözkonusudur. 

Yurdumuzda ormanlar esas itibariyle devlet mülkiyetindedir ve devlet orman 
işletmeciliği uygulanmaktadır. Devletten başkasına ait ormanlar çok az miktarda 
olup özel ormancılık uygulamaları bu nedenle önemli bir yer kapsamamaktadır. 

Türkiye’de ulusal ormancılık politikasının uygulanmasında devlet ormancılığı 
yanında özel ormancılığa da bugünkünden daha çok yer verilebilmesi bakımından, 
bu konuda günümüze kadar ki gelişmeler gözden geçirilerek alınması gerekli 
tedbirler üzerinde durulacaktır. 

15.2.ÖZEL ORMANCILIĞIN GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUM 

15.2.1. Dünyada 

Uygarlıkların başlangıcından bu güne kadar ormanın kollektif bir mülk 
olduğu görülür. Ortaçağda birçok yerde ormanlar kamunun malı sayılmış ve herkes 
bu varlıktan dilediği şekilde yararlanmış ve bunun sonucu olarak da orman 
tahribi artmıştır. Özellikle Avrupa'da yeni yerleşmelerle orman tahripleri o derece 
artmıştır ki, feodal yönetim sisteminin krallık, derebeylik, kilise ve manastır gibi 
çeşitli kurumlan, ormanları kendi aralarında bölüşmüşlerdir. Krala ve Devlete ait 
ormanlar düzenli bir yönetim altına alınmış, Kiliselere, köy topluluklarına ve 
kişilere ait ormanlardan yararlanmaya kısıtlamalar getirilmiştir. 

Zamanla kralların elindeki arazi çeşitli şekilde elden çıkarılmış ve özel arazi 
sahipleri gittikçe artmıştır. Fransız ihtilali boyunca ve sonrasında Avrupa'ya 
yayılmış olan liberal düşünce dalgaları özel ormanlar üzerindeki kamu denetimini 
gevşetmiştir. 

Bugün Dünya'mn birçok ülkesinde özellikle Avrupa ülkelerinde özel 
ormanların payının büyü’ olmasında Feodal düzenin uzantıları ile Fransız 
ihtilalinin etkileri bulunn tadır. Ayrıca, Orta ve Batı Avrupada cam, tuz, kağıt, 
gemi, maden, metalur; gibi endüstrilerin yüzyıllar öncesinden beri ormanla 
ekonomik bütünleşme girmeleri, bir kısım endüstricinin orman sahibi olmasında 
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da önemli bir etken olmuştur. Yine, XVII. - XX. yüzyıllar arasındaki dönemde 
devlet ormanlarından özel sektöre orman transferlerinin gerçekleştiği görülmüş ve 
bu uygulamanın sömürü ormancılığı türünden sonuçları XX. yüzyılın başlarında 
ağır şekilde yaşanmıştır, öte yandan Batı Ülkelerinde özel ormanların büyük bir 
bölümü çiftlik ormanları niteiiği taşıdığından, özel ormanların yüzdeleri, 
olduklarından daha büyük bir paya sahipmiş gibi bir izlenim vermektedir. 

Dünya’da ve özellikle Avrupa ülkelerinde önemli oranlarda bulunan özel 
orman mülkleri genellikle bir yandan ormancılık rejimine alınmak suretiyle Devletin 
denetimine bağlanmış, diğer yandan da devletin teşvik ve yardımları ile 
geliştirilmiştir. 

Dünya ülkelerinde orman varlığının % 24'ü özel ormandır. Bu oran çiftlik 
ormanları sebebiyle AT ülkelerinde % 581 i bulmaktadır. 

15.2.2. Türkiye’de 

Dünyadaki gelişmeye paralel olarak ülkemizde de ormanlar başlangıçta 
herkesin serbestçe yararlanmasına açık bulunuyordu. Devletin ormanlarla 
ilgilenmesi, Tophane ve tersane ile sarayın gereksinmelerini karşılamak amacı ile 
bazı ormanları koruma altına almaya yönelik yasal nitelikli belgeler düzenlemesi 
ile başlamıştır. Devletin ilgilendiği bu ormanlardan başka, bir kısım ormanların da 
kişilere ve köylere, vakıflara ait olduğu ve yine bir kısım ormanların "cibal-i 
mubaha" adı ile herkesin yararlanmasına açık tutulduğu anlaşılmaktadır. 1858 
yılında çıkarılan arazi kanunu, ülke topraklarını memluk ye miri, mevkuf, metruk 
ve mevat arazi olarak beş bölüme ayırmıştır. Arazi kanunundaki bazı maddelerde 
ormana da değinilmiş olmakla beraber ayrıca yer verilmemiştir. Bazı /azarlarca, 
arazi kanunundaki arazi nevileri ile ilişki kurularak orman mülkiyet nevileri 
sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalara göre özel ormanları, çok az bir kısmı 
memluk arazi üzerinde bulunan ormanlarla, önemli bir kısmı miri arazi üzerinde 
bulunan ormanlar' oluşturmaktadır. Ancak, -.razı kanunu özel ormanlarla ilgili 
işlemleri hükümleri dışında bırakmış olup aynen, çeşitli orman mülkiyet nevilerinin 
temlik, tasarruf ve yararlanma şekillerini bir bütün olarak kavrayan ve bir 
düzene bağlayan bir orman mülkiyet rejimi de kuramamıştır. 

1870 yılında yürürlüğe konulan orman nizamnamesiyle orman mülkiyet 
rejiminde yeni bir düzenleme yapılmış fakat bu nizamnamede de bazı ormanlara 
ilişkin hükümlere yer verilmemiştir. 1926 yılında yürürlüğe konulan Medeni Kanun 
üe gerek memluk arazi gerekse miri arazi üzerindeki ormanlar ferdi mülkiyete" 
konu olmuş ve özel orman niteliğini kazanmışlardır. 

Tüm orman mülkiyet nevilerinin yönetim ve işletilmesiyle ilgili hükümlere 
yer veren ilk yasal düzenleme 1937 yılında yürür,üğe giren 3118 sayılı orman 
kanunu ile gerçekleşmiştir. 

Bu kanun öteden beri varolan mülkiyet nevilerine yer vermiş olmakla 
beraber diğer orman mülklerini tasfiye ederek devlet mülkiyetini hakim kılmak 
istemiş ve bu amaçla mülkiyette bulunan ormanlar için kısıtlayıcı bazı hükümler 
getirmiş ve ayrıca bazı özel ormanların kamulaştırılmasını öngörmüştür. 1945 
yılında çıkarılan 4785 sayılı yasa ise devlet orman mülkiyeti ilkesini en ekstrem 
biçimde gerçekleştirmek istemiştir. Bu kanunun çıkışında, bir kamu hizmeti 
niteliğinde olan ormancılık çalışmalarının en iyi biçimde ormanın toplum yaşamı 
üzerindeki olumlu etkilerini tam anlamıyla takdir eden devlet tarafından 
yürütülebileceği inancı ile Türkiye'de özel orman mülkiyetinin gerçek bir emeğe 
dayanmayan iktisab tarzı başlıca etken olmuştur. Bu kanunla, bazı istisnalar 
dışında, tüzel ve gerçek kişilere ait tüm ormanların devletleştirilmesi 
öngörülmüştür. Ancak, bu kanun uygulaması kamu oyunda tepkilere yol 
açtığından, 1950 yılında mutlak devlet mülkiyeti ilkesini reddeden ve devlet 
mülkiyeti yanında diğer mülkiyet nevilerine de yer veren 5658 sayılı kanun 
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çıkarılmıştır. Reaksiyoner bir nitelik taşıyan bu kanun, 4785 sayılı kanunla devlete 
geçen orman mülklerinin bazı koşullarla sahiplerine geri verilmesini öngörmüştür. 

Nihayet 1956 yılında çıkarılan ve 3116 sayılı kanun ile eklerini yürürlükten 
kaldıran 6831 sayılı Orman Kanunu, özel orman mülkiyetini koruduğu gibi bunların 
kamulaştırılamayacağım da güvence altına almak istemiş (Md.63. son fıkrası) ve 
ayrıca, mülk sahiplerine mülkiyet ve tasarruf hakkında geniş serbesti tanımıştır. 
(Md.52). öte yandan, daha sonra bu kanunda yapılan değişikliklerle özel 
ormancılığı teşvik edici hükümler getirilmiştir. 

Bu kısa açıklamadan anlaşılacağı üzere ülkemiz ormanlarındaki mülkiyet, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kadar çok büyük ağırlıkta Devlet 
mülkiyetidir. Ancak, başlangıçta devlet bizzat orman işletmeciliği yapmamış, devlet 
ormanlarının işletilmesi taahhüt ya da imtiyaz yoluyla yerli ve yabancı özel kişi 
ve şirketlere bırakılmıştır. Bu uygulamanın, ormanların büyük ölçüde tahribine 
neden olması üzerine 3116 sayılı Orman Kanunu ile devlet ormanlarının devlet 
tarafından işletilmesi, devletten başkasına ait ormanlar üzerinde de devletin 
gözetim ve denetimi öngörülmüştür. Bu ilke ve anlayış 1961 ve 1982 Anayasalarına 
da yansıtılmıştır, ülkemizdeki devlet ormancılığının temelinde esasen mevcut olan 
kamu mülkiyeti ile ormanların özel işletmeciler tarafından tahribi endişesi 
bulunmaktadır. 

Yurdumuzda 20.2 milyon ha. dolayındaki orman varlığının % 0.86'sı özel 
orman statüsündedir. 

15.3. ÖZEL ORMANCILIĞI TEŞVİK TEDBİRLERİ 

15.3.1. Dünya'da 

Genel olarak Dünya ülkelerinde özel ormancılığa yönelik teşvik politikaları 
ana hatları ile aşağıda açıklanmıştır. 

a- Gerçek kişilerle ve kurumlar bazında, özel sektörün ağaçlandırma 
faaliyetlerinde girişim ve yatırım yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca faiz oranları ve 
dış ticaret politikaları gibi makro düzeydeki tedbirlerle özel ormancılık 
desteklenmiştir. 

b- özel sektörü ağaçlandırma yatırımları yapmaya teşvik için, sübvansiyon 
ve/veya krediler yoluyla mali destekleme politikaları uygulanmıştır. 

c- Ağaçlandırma yatırımlarından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde 
kolaylıklar sağlanmıştır. 

d- Ağaçlandırma yatırımları yapan özel sektör faaliyetlerinin teknik yardım, 
denetim ve gözetim yolu ile etkili biçimde yönlendirilmesi ve rasyonel hareket 
etmeleri sağlanmıştır. 

e- Ağaçlandırma yatırımlarına ve faaliyetlerine konu olacak uygun alanların 
tahsisinde kolaylıklar sağlanmıştır. 

f- Ağaçlandırma yatırımlarında gerekli olacak makina-ekipman ile tohum, 
fidan, ilaç vb. gibi girdilerin sübvansiyonuna yönelik politikalar uygulanmıştır. 

15.3.2. Türkiye’de 

Ülkemizde de başta köy tüzel kişilikleri olmak üzere diğer gerçek ve tüzel 
kişiliklerin özel orman kurmaları için teşvik edici tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler 
genelde ağaçlandırma çalışmaları ile özel orman tesisine dönüktür. 
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Teşvik tedbirleri, yasal dayanağım, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 3373 
sayılı kanunla değişik 57, 59, 63 ve 64 üncü maddeleri ile 11.3.1989 tarih ve 20105 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Ağaçlandırma ve 
Ağaçlandırma Fonu Yönetmelikleri”nden almaktadır. 

Bu tedbirler ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir. 

a- Devlete ait ağaçlandırmaya uygun arazilerin, ağaçlandırma amacı ile 
tahsisi mümkün kılınmıştır. 

b- Bir hektardan aşağı olmamak şartıyla yeni ağaçlandırma yapılan arazinin 
sahibi, ağaçlandırmadan itibaren elli yıl süre için bu sahalara ait arazi ve bina 
vergilerinden muaf tutulmuştur. 

c- Özel ağaçlandırma için köy tüzel kişiliklerine faizsiz veya hibe şeklinde 
kredi verilebilmesi sağlanmıştır. 

d- özel ve diğer tüzel kişiler için verilen kredi düşük faizli olduğu gibi 
idare süresi 30 yılı aşan orman ağacı türleri- ile yapılan ağaçlandırmalarda bu 
kredinin faizsiz de verilebileceği öngörülmüştür. 

e- Orman ağacı fidanlığı kurmak isteyenler için de düşük faizli kredi imkanı 
sağlanmıştır. 

g- Kişi, kurum ve kuruluşlar kredi talebinde bulunmasalar bile, onaylı 
ağaçlandırma projelerine göre ücretsiz fidan verilmesi sağlanmıştır. 

h- 11 Kasım 1990 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 90/1166 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile orman ağacı fidanı yetiştiriciliği ile kavak ve orman 
ağaçlandırmalarının da Kaynak Kullanımı Fonu'ndan faydalanmaları sağlanmıştır. 

Böylece, ağaçlandırma ve fidanlık tesisinde projeye dayalı yatırım 
yapacaklara, sabit yatırım tutarı (işletme masrafları hariç) üzerinden % 25 
oranında pirim ödemesi yapılması mümkün kılınmıştır. 

15.4. ÖZEL ORMANCILIĞIN SORUNLARI 

Özel ağaçlandırma teşvik tedbirleri 6831 sayılı Orman Kanunu ve bu konuda 
yapılan değişikliklerle daha da arttırılarak sürdürülmüş olmasına rağmen, 
Denizli'nin Çal ilçesindeki uygulama örneği ile bazı yerlerdeki kavak, okaliptüs 
gibi hızlı gelişen tür ağaçlandırmaları dışında özel sektörün ağaçlandırma 
çalışmalarına yaygın bir biçimde katılımım sağlamak ve dolayısıyla özlenen ölçüde 
özel orman mülkiyeti ve işletmeciliğini geliştirmek mümkün olamamıştır. Bunun 
başlıca nedenleri, ormancılıkta idare süresinin çok uzun olması, özel sektörce 
ormancılık alanında yatırım yapılmasının cazip görülmemesi, ağaçlandırma 
konusunda arazi ve sermaye sahiplerinin kendilerine sağlanacak imkanları 
yeterince bilmemesi, devletin özel sektöre, ağaçlandırma yapmaya teşvik etme 
yönünden gerekli ilgiyi göstermemesi, özel sektörü gerektiği ölçü de aydınlatmaması 
ve orman yasalarındaki ağaçlandırmayı teşvik tedbirleri ile ilgili hükümlerin 
uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar olarak özetlenebilir. 

Öte yandan, Yurdumuzda varolan özel ormanlarla ilgili en önemli sorun bu 
ormanların korunmasında ortaya çıkmaktadır. Bu konuda da devletin gerekli 
yardımı yapmadığı ve orman sahiplerinin yalnız bırakıldığı anlaşılmaktadır. 

Yukarıda anılan teşvik tedbirleri arasında yer alan devletin mülkiyetinde 
olup da devletçe işletilmesi öngörülen ağaçlandırmaya uygun arazilerin, 
ağaçlandırma amacıyla özel kişi ve kuruluşlara tahsisi yoluyla özel ormancılığın 
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gerçekleştirilmesinin, ileride mülkiyet karmaşası yaratabileceği, ormancılık 
çalışmalarının verimliliği ve etkinliği yönünden de önemli bir öğe olan alan 
bütünlüğünü de bozabileceği endişeleri sözkonusu edilmektedir. 

Yine, başta ağaçlandırma ile ilgili çalışmalar olmak üzere, orman amenajman 
planlarının yapımı ve orman kadastrosu vb. gibi ormancılık işlerinin özel kişi ve 
kuruluşlara yaptırılması uygulamaları ile özel sektörün ormancılık işlerine 
yöneltilmesi ve böylece bir bakıma özel ormancılık düzenine geçilmesini amaçlayan 
bu çalışmaların da beklenen sonuçları vermediği anlaşılmaktadır. 

Buraya kadarki kısa açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, özel ormancılığı 
geliştirmek konusunda kavak, okaliptüs başta olmak üzere hızlı gelişen türlerle 
yapılan ağaçlandırmaların yüksek karlılığı da gözönüne alınarak teşvik 
tedbirlerinin özellikle bu alana yöneltilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 
Bununla beraber, özel ağaçlandırmaları teşvik bakımından diğer türler üzerinde 
de durulması uygun olacaktır. 

Ülkemizde ağaçlandırılması gereken çok geniş alanlar vardır. Bu alanların 
sadece devlet tarafından ağaçlandırılmasını beklemek yerine, özel sektörü de bu 
çalışmaların içine çekmek gerekmektedir. 

Yapılan araştırmalar ülkemizde, odun hammaddesi üretimiyle tüketimi 
arasında önemli bir açık bulunduğunu ve ormancılık ana planına göre 2009 yılında 
bu açığın 7 milyon m3/yıl düzeyine ulaşacağını göstermektedir. 

Bu açığın yurt içi kaynaklarımızı üretime yönelterek kapatılmaması 
durumunda odun hammaddesi ithalatı zorunluluğu giderek artacaktır. 

Anılan açığın kapatılmasına katkıda bulunması bakımından devlet sektörü 
yanında öze! sektörü de teşvik etmek uygun ve gerekli görülmektedir. 

15.5. POLİTİKALAR 

özel ormancılığın sorunlarının çözülmesi ve özel sektörü orman yetiştirmeye 
teşvik etmek için sözkonusu olabilecek politikalar ana hatlarıyla aşağıda 
belirtilmiştir. 

a- Kişi ve kurumların ağaçlandırma faaliyetlerinde sağladıkları ve 
sağlayacakları giderler, gelir vergisinden muaf tutulmalıdır. 

b- Ağaçlandırma yapacak özel teşebbüs ve kurumlara sübvansiyon veya 
kredi yoluyla, etkili mali destek sağlanmalıdır. 

c- Ağaçlandırma yatırımlarında gerekli olacak makina ekipman ile fidan, 
tohum, ilaç vs. gibi giderlerin sübvansiyonuna yönelik politikaların uygulanması 
sağlanmalıdır. 

d- Orman veya Hâzineye ait, kavak ile okaliptüs başta olmak üzere hızlı 
gelişen türleri yetiştirmeye uygun arazilerin tesbit edilmesi, bunların ağaçlandırma 
uygulama projelerinin hazırlanarak, bu alanların, mülkiyeti saklı kalmak kaydıyla 
projesi uyarınca "Yap-Işlet-Devret" modeline göre ağaçlandırılmak üzere ihale 
edilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır. 

e- Hızlı gelişen türlerle ve özel ağaçlandırma ile ilgili hizmetleri ülke 
çapında yaygınlaştırmak, yürütmek, teşvik etmek ve tamtım-yayım yoluyla 
yönlendirmek üzere etkin bir örgütlemeye gidilmelidir. 

f- 6831 sayılı Orman Kanununun 57 ve 63, 64, maddeleri gereğince orman 
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rejimi içine giren ve özel ağaçlandırmaya konu olabilecek sahalar OGM. ve AGM.'ce 
tesbit edilmeli ve bu sahaların tahsis yetkisi Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüğü'ne devredilmelidir. 

g- Devlet ormanları ile özel ormanların kadastro çalışmaları bir an önce 
tamamlanmalıdır. 

Yukarıda açıklanan özel sektörü orman yetiştirmeye teşvik etmeye yönelik 
politikaların yamsıra, mülkiyeti devlete ait olan fakat köy tüzel kişiliklerinin ve 
gerçek kişilerin uzun yıllardan beri kullanageldiği fıstık çamı, kestane 
ormanlarının korunması, gençleştirilmesi, bakımı, geliştirilmesi hususlarında ortaya 
çıkan tıkanıklıkların giderilmesi bakımından yeni düzenlemeler yapılması gerekli 
görülmektedir. Bu amaçla, mülkiyeti devlette kalmak koşuluyla devletin etkin 
denetimi altında, sözkonusu ormanların öncelikle köy tüzel kişiliklerine ve köy 
kalkınma kooperatiflerine kullanma hakkı verilmesi için düzenleme yapılmalıdır. 
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ÜRETİM FAKTÖRLERİ, EKONOMİK VE MALI YAPI, YATIRIMLAR 
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BÖLÜM - 16 
ÜRETİM FAKTÖRLERİ, EKONOMİK VE MALI YAPI, YATIRIMLAR 

Bu bölüm, 
1. ÜRETİM FAKTÖRLERİ 
2. EKONOMİK VE MALİ YAPI, 
3. YATIRIMLAR, 
olarak 3 alt bölüm halinde incelenmiştir. 

16.1. ÜRETİM FAKTÖRLERİ 

Ormancılık sektörü üretim faktörleri; toprak, sermaye ve işgücü esas 
alınarak incelenmiştir. 

16.1.1. TOPRAK 

Ormancılıkta üretim faktörlerinin başında yer alan yetişme muhiti; iklim, 
mevki ve toprak faktörlerinden oluşmaktadır. Bunlar arasında iktisadi yönden 
üzerinde durulan, sınırlı bulunması sebebiyle değer taşıyan, faktör topraktır. 

Toprak, üretimin faaliyet alanını oluşturur, ayrıca ormanın yetişmesi için 
bitkilere gerekli olan besin maddelerinin ve tabiat kuvvetlerinin kaynağıdır. Bu 
bakımdan toprak, işletme için kuruluş yeri fonksiyonunu gördüğü endüstri 
yatırımlarına nazaran daha büyük önem taşımaktadır. 

16.1.1.1. MEVCUT DURUM 

1963-1972 yılında düzenlenen orman amenajman planlarına göre, yurdumuzda 
orman rejimine giren alanlar toplamı 20.2 milyon hektardır. 

Orman alanlarının işletme şekillerine ve niteliklerine göre dağılımları, artım 
ve eta durumları ile ilgili bilgiler Tablo: 222'de gösterilmiştir. 

Söz konusu tabloda görüldüğü üzere, mevcut orman alanlarımızın yarısından 
fazlası bozuk-çok bozuk bir vejetasyon örtüsü ile kaplı olup, bu sahalar 
üzerindeki servet ve büyüme (yıllık ortalama artımı koru ormanlarında 0.30 
ha./m3., enerji ormanlarında 0.16 ha./ster.) potansiyelin çok altında bulunmaktadır. 
Verimli orman alanlarının bir bölümüde kapalılık, yaş ve çap sınıflarına dağılış 
yönünden optimal kuruluşda olmadığından, bu sahalar üzerindeki büyüme de 
(yıllık ortalama artım koru ormanlarında 3.373 ha./m3., enerji ormanlarında ise 2.40 
ha./ster) potansiyelin altında kalmaktadır. Ormanların yapısının optimal kuruluşa 
doğru geliştirilmesi amacıyla, tespit edilen eta, artımın bir miktar altında 
olmaktadır. Ayrıca yapılan aktüel üretim de, (ulaşım sorunları, usulsüz kesimler 
ile servetin planlardakinin altına düşmesi v.s. sebeplerle) tespit edilen etamn 
altında gerçekleşmektedir. 

Bütün bu durumlar sonucu, halen orman rejimine ayrılmış alanlardan 
ekonomiye sağlanan katkılar, bu toprakların potansiyelinin çok altında kalmaktadır. 
Daha iyi bir fikir vermek amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün 1994 yılı üretim 
programı değerleri aşağıda gösterilmiştir. 

ÜRÜN ÇEŞİDİ 

1. Endüstriyel odun üretimi (Koru ormanlarında) 
2. Yakacak odun üretimi 

a- Koru ormanlarından 
b- Baltalıklardan 
c- Saha temizliği, suceyrat v.s. 

Yakacak odun üretimi toplamı 

: 7.100.000 m3 

1.680.375 m3 
3.005.475 m3 
4.201.650 m3 
8.887.500 m3 
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Orman alanlarında yukarıda gösterilen rakamlar dışında kırsal nüfusumuz 
tarafından yapılmakta olan gizli tüketim de şüphesiz orman kaynaklarının 
ekonomiye katkısına ilave edilmelidir. Bu tip tüketim yurdumuzda önemli miktarlara 
ulaşmaktadır. Nitekim 1983-1984 yılında Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 
"Orman Köylülerinin Yakacak Odun Tüketimi Araştırmasına" göre orman 
köylülerince yılda 12.4 milyon ster yakacak odunun gizli tüketildiği tahmin 
edilmiştir. 

Buraya kadar bahsedilen endüstriyel ve yakacak odun üretimi dışında; 
orman alanları muhtelif odun dışı ürünlerin üretimi, rekreasyon ve dinlenme 
hizmetleri, toprak ve su kaynaklarım koruma ve düzenleme gibi diğer çeşitli 
fonksiyonları toplumumuza sağlamaktadır. Tüm bu hizmet ve fonksiyonların miktar 
ve değerleri, şüphesiz orman rejimine girmekte olan alanlar üzerindeki mevcut 
orman örtüsünün miktar ve kalitesi ile orantılıdır. 0 Halde bu hizmet ve 
fonksiyonlar da halihazırda, mevcut potansiyelin ve talebin çok altında 
gerçekleşmektedir. 

Orman alanlarından gerçekleştirilebilecek üretim, bu alanların verimliliği ile 
ilgilidir. İyi koru ormanlarımızın verimlilik (bonitet) sınıflarına dağılımı, orman 
amenajman planlarına göre aşağıdaki şekilde olmaktadır. 

İbreli Yapraklı Karışık TOPLAM 
Bonitet  Ha,  Ha. Ha. Ha. 

I 417.360 162.813 63.507 643.680 
II 2.315.116 508.734 167.507 2.991.357 
III 2.118.522 339.199 84.111 2.541.862 

Türkiye'de orman ve çalılaşmış orman alanlarının coğrafi bölgelere ve arazi 
yetenek sınıflarına göre dağılımı ise Tablo: 223'de gösterilmiştir. 

16.1.1.2. MEVCUT POTANSİYEL VE GELİŞME İMKANLARI 

Orman rejimine giren toprakların sahip oldukları potansiyelin 
değerlendirilerek, bu alanlardan topluma mümkün olan en yüksek üretim, hizmet 
ve fonksiyonlarının kazandırılması amacıyla, bir taraftan bozuk orman alanları 
üzerinde verimli ormanların tesisi sağlanırken, diğer taraftan verimli orman 
alanlarının yapısının geliştirilmesi ve ürtim seviyelerinin de artırılması 
gerekmektedir. Bu amaçla gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında aşağıda 
bilgiler verilmiştir. 

16.1.1.2.1. Ağaçlandırma Çalışmaları 

1984 yılında tamamlanan ağaçlandırma makro plan çalışmaları sonucuna göre, 
teknik yönden ağaçlandırmaya uygun sahaların alanı 5 milyon hektar civarında 
olup, bu alanlarda 1993 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları 
1.6 milyon hektara ulaşmış bulunmaktadır. Bu sahaların bir bölümünde sosyal 
baskılar nedeniyle çalışma güçlükleri bulunmasına karşılık, yurdumuzda halen 
mevcut ağaçlandırma alanları 3.6 milyor. hektar civarındadır. 

Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü Mera Islahı Özel ihtisas Komisyonu 
raporunda, ağaçlandırma potansiyel sahalarında mevcut ortalama yıllık artım 0.282 
ha./m3., buna karşılık ağaçlandırma sonrasında elde edilebilecek ortalama artım 
6.096 ha./m3.'e çıkarılabileceği kabul edilmektedir. 

Bu durumda ağaçlandırma yoluyla (6.096-0282) hektarda yıllık 5.874 m3.1ük 
artım sağlanmış olacaktır. 

Plan döneminde potansiyel alanın ağaçlandırılmasıyla, yıllık artış miktarının 
3.600.000 ha.x5.874 ha./m3 = 21.146.400 m3 olacaktır. 
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Mevcut 1.6 milyon ağaçlandırma alanının da ilavesiyle, toplam ağaçlandırma 
alanlarından sağlanabilecek yıllık artım miktarı 5.000.000 ha.x6.096 
ha./m3=30.480.000 m3/yıl olabilecektir. 

Orman Genel Müdürlüğü üretim miktarlarının değerlendirmelerine göre, koru 
ormanlarında toplam artımın % 76 sı üretime sokulabilmekte, bu miktarın % 6 sı 
üretim kaybı olurken, toplum üretimin % 82,4 ü yapacak, % 17.6 sı yakacak odun 
olarak gerçekleşmektedir. Bu değerler esas alındığında potansiyel ağaçlandırma 
sahalarının ağaçlandırılması halinde bu sahalardan; 

- Yıllık toplam artım 30.480.000 m3.x0.76x0.94 = 21.8 milyon m3 
- Yıllık yapacak odun üretimi 21.8 milyon m3.x0.824 = 18.0 milyon m3 
- Yıllık yakacak odun üretimi = 3.8 milyon m3 

olabilecektir. 

Ayrıca, mevcut tabii ormanlardan, ağaçlandırılan sahalardan ve özel sektörce 
yapılan kavak ağaçlandırmalarından 1995-1999 yılları arasında elde edileceği tahmin 
edilen üretim miktarları ürün çeşitleri itibariyle Tablo: 221'de gösterilmiştir. 

16.1.1.2.2. Enerji Ormanı Çalışmaları 

1963-1972 yılları amenajman planları sonuçlarına göre yurdumuzda enerji 
ormanı potansiyel alanı 2.7 milyon hektar verimli, 6.5 milyon hektar bozuk olmak 
üzere toplam 9.2 milyon hektardır. 

Buna karşılık Silvikültür ve Enerji Ormanı Özel İhtisas Komisyonu Raporuna 
göre, enerji ormanı olarak işletilebilecek toplam orman alanı 5 milyon hektar ve 
bu alanın 2.6 milyon hektarı verimli, 2.4 milyon hektarı ise bozuk orman 
niteliğinde bulunmaktadır. 

Aynı çalışmaya göre verimli baltalıklarda ortalama servet 79 ha./ster olarak 
tesbit edilmişken, bu miktar verimsiz alanlarda 5 ha./ster olarak bulunmuştur. 

16.1.1.2.3. Verimli Koru Ormanlarının Üretiminin Arttırılması 

Tablo: 222'de gösterildiği üzere, halen mevcut toplam koru ormanı sahası 6.2 
milyon hektar civarında olup, birim alandaki artım yaklaşık 3.73 m3/ha./yıl olarak 
tespit edilmiştir. Optimal kuruluşa sahip olmayan verimli orman alanlarının 
geliştirilmesi sonucu hektarda yıllık ortalama artımın sadece 0.5 m3 artırılabilmesi 
halinde toplam üretimin yaklaşık 3 milyon m3., bu artımın 1 m3/hektar/yıl 
artırılabilmesi halinde ise yıllık üretimin toplam 6 milyon m3 olabileceği kabul 
edilebilir. 

Orman rejimine giren orman alanlarının atıl potansiyellerinin 
değerlendirilmesi halinde, bugünkü üretime ilave olarak elde edilebilecek yıllık 
üretim miktarı yaklaşık ; 

- Ağaçlandırma alanlarından 18 milyon m3/yıl yapacak, 3,8 milyon ster/yıl 
yakacak odun, 

- Enerji ormanı alanlarından (3.750.000 ha.) 15 milyon ster/yıl yakacak 
odun, 

- Verimli orman alanlarından (6.2 milyon hektar) 2.5 milyon m3/yıl yapacak, 
0.5 milyon m3/yıl yakacak odun olabilecektir. 

Orman ıslah ve geliştirme çalışmaları sonucu orman alanlarından elde 
edilmekte olan diğer mal, hizmet ve fonksiyonlarda da önemli derecede artışlar 
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olacaktır. 

16.1.2. SERMAYE 

Sermaye, ulusal ekonomi açısından; üretilmiş üretim araçları stoku, servetin 
üretimde kullanılan kısmı, yani üretimde kullanılan yapılar, makinalar, araç ve 
gereçler, hammaddeler, yarı işlenmiş mallar, vb. olarak ifade edilebilirken, 
ormancılık sektörü açısından ise ağaç serveti, kesilen ağaçlar, yaban hayatı, 
üretime sokulabilecek her türlü varlıklar, üretim araçları, yollar, köprüler, orman 
korumasına rekreasyon ve havza amenajmamna katılan tüm tesisler, binalar, 
makinalar, orman içi ve dışı depolar, taşıma araçları, vb. olarak ifade edilebilir.(x) 

Ormanların iklime etkileri, toprak ve su rejimini düzenlemesi, yaban hayatı, 
rekreasyon vs. gibi sayılaştırılmayan üstün yararları kayıtlarda yer almamakta, 
katkılarının hesaplanması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle ormancılık sektörü 
ile ilgili sermayeyi gerçek yönleri ile tespit etmek güçtür. (xx) 

Ağaç serveti, ormancılık sektörünün sabit sermayesi olarak kabul edilmiştir. 
Sektörün hammadde kaynağı olan orman, dinamik olup üretime sokulması uzun 
zamanı gerektirmekte, ormanların dikili ağaç servetinin parasal değerinin büyük 
olmasına karşılık, ormanların yönetimi, bakımı, korunması ve işletilmesi çok daha 
küçük sermayelerle finanse edilmektedir. 

Ormancılık sektörü ile ilgili sermayenin tesbitinde, hesaplanması mümkün 
olan, ormanların ağaç serveti, her türlü bina, tesis, makina, araç-gereç ve taşıtlar 
ile orman yolları dikkate alınmıştır. 

16.1.2.1. ORMANCILIK SEKTÖRÜ SERMAYESİ 

Sermaye unsurlarının 1993 yılı fiyatlarıyla parasal değerleri aşağıda 
gösterildiği gibidir. 

16.1.2.1.1. Ağaç Servetinin Parasal Değerinin Hesaplanması 

Ağaç servetinin hesaplanmasında, ormanların serveti ve bu servetten ürün 
çeşitleri (tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, lif-yonga odunu, kağıtlık 
odun ve yakacak odun) itibariyle elde edilebilecek ürün miktarı dikkate alınmıştır. 
Kamuya ait koru ormanlarının ağaç servetinden elde edilebilecek ürün miktarları, 
1982-1993 yıllarını kapsayan 13 yıllık dönemde üretime sokulan eta miktarı ve bu 
etadan elde edilen yıllık ortalama ürün miktarının toplam üretim içindeki payları 
tesbit edilmiş, Tablo: 224'de elde edilen sonuçlara göre kamuya ait koru 
ormanlarının servetinden üretilebilecek ürün miktarı hesaplanmış, ayrıca baltalık 
ormanların serveti miktarında yakacak odun üretileceği, özel sektör kavak 
servetinin dikili gövde olarak pazarlandığı göz önünde bulundurulmuştur. 

(x) Prof.Dr.Avni ZARAKOĞLU "Ekonomi İlminin Temel İlkeleri" 
(xx) Dr.Osman SUN "Türkiye Ormancılık Sektöründe Sermaye/Hasıla oranının 

saptanması" Ormancılık Araştırma Ens.Yayınları Teknik Bülten Serisi 
No:143 

(1993 yılı fiyatlarıyla milyar TL.) 
Sermaye Miktarı 

1. Ağaç serveti 
2. Bina ve tesisler 
3. Orman yolları 
4. Makine, teçhizat ve taşıt 

807.251 
2.629 

13.444 
2.982 

823.806 Toplam 

485 



Bu verilere dayanılarak 1993 yılı cari piyasa fiyatları ile kamu ve özel 
sektör orman ağaçları servetinin parasal değeri hesaplanmıştır. (Tablo: 225) 

16.1.2.1.2. Bina, Tesis Makina-Teçhizat ve Taşıtların Parasal Değerlerinin 
Hesaplanması 

Ormancılık sektöründe mevcut bina, tesis, makina ve taşıtların 1993 yılı 
fiyatlarıyla parasal değeri tesbit edilemediğinden, halihazırda ormancılık 
faaliyetlerinde aktif kullanım durumları dikkate alınarak bina ve tesisler için 
1970-1993 yıllarında, makina ve taşıtlar için 1980-1993 yıllarında yapılan yatırım 
harcamalarının 1987 yılı fiyatlarıyla değerleri alınmıştır.(Tablo: 226) 

16.1.2.1.3. Orman Yollarının Parasal Değerinin Hesaplanması 

Mevcut orman yollarının değeri; 1993 yılı fiyatlarıyla hesaplanmış ve aşağıda 
gösterilmiştir. 

1993 YILI SONU İTİBARİYLE MEVCUT ORMAN YOLLARI VE 1993 YILI 
FİYATLARI İLE PARASAL DEĞERLERİ 

BİRİM FİYATI PARASAL DEĞERİ 
MEVCUT (Milyon Km/TL.) (MİLYAR TL.) 

Ham orman yolu (km) 119.790 92 11.020 
Köprü (mt) 10.779 13 140 
Diğerleri + + 2.284 
TOPLAM 13.444 

Kaynak: OGM İnşaat Dairesi Başkanlığı yıllık yol inşaatı gerçekleşmelerinden 
derlenmiştir. 

16.1.2.2. ORMANCILIKTA MEKANIZASYON 

16.1.2.2.1. MEVCUT DURUM : 

Dünya orman varlığının azalması yanında ekonomik gelişme ve artan nüfusa 
paralel olarak orman mahsullerine olan ihtiyacın karşılanmasında büyük güçlükler 
çekilmekte, giderek büyüyen miktarlarda arz açığı doğmaktadır. 

FAO yayınlarında, dünya nüfusunun 2000 yılında 6 milyara yükseleceği ve 
bu halde 4,2 milyar m3 oduna ihtiyaç duyulacağı, buna karşılık dünya 
ormanlarının bugünkü verimi ile ancak bu ihtiyacın yarısına cevap verilebileceği 
(1,9 milyar m3 yıllık verim) ifade edilmektedir. 

Arz açığının asgariye indirilebilmesi bakımından, orman varlığının veriminin 
arttırılması, sahasının genişletilmesi, en kısa zamanda ve az zayiatla istihsal ve 
nakliyatın gerçekleştirilmesi, erozyonun önlenebilmesi gibi hususlarda 
mekanizasyondan faydalanmak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek 
gelişmektedir. 

Ormancılık iş gruplarındaki mekanizasyon, halihazırda Ağaçlandırma, Erozyon 
Kontrolü, Enerji Ormanı tesisi, Üretim, fidanlık faaliyetlerinde uygulanmaktadır. 

16.1.2.2.1.1. Ağaçlandırma Mekanizasyonu 

Düşük verimli orman alanları ile verimli olupta herhangi bir sebeple 
verimliliğini kaybetmiş ormanların yeniden tesisinde arazi hazırlığında (diri örtü 
temizliği+toprak işlemesi) mekanizasyondan faydalanılmaktadır. 
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Ağaçlandırmada mekanizasyonu kısıtlıyan başlıca etken arazinin meyil 
durumudur. Diri örtü temizliğinde paletli traktörle azami % 60 meyile kadar, toprak 
işlemesinde paletli traktörle % 45, lastik tekerlekli traktörle, % 38 azami meyilde 
çalışılabilmektedir. 

Aynı arazi şartlarında olmak üzere makinalı arazi hazırlığı, emek yoğun (işçi) 
ile mukayese edildiğinde; 1 hektar ağaçlandırma sahasının hazırlanması için 

Yapım şekli 
İşin cinsi İşçi ile (Saat) makine ile (Saat) 
Arazi hazırlığı : 563.83 8.53 
Dikim : 58.97 58.97 
Bakım (iki yıl) : 272.43 

İşçi ile 218.68 
Makina ile 4.92 

Toplam (Saat) 898.23 291.10 saat gerekmektedir. 

Yani 1 hektar ağaçlandırma sahasının hazırlanması, bir günlük iş zamanı (8) 
saat olarak düşünüldüğünde (işçi ile 112 günde, makina ile 36.4 günde 
gerçekleştirilebilmektedir. 

16.1.2.2.1.2. Erozyon Kontrolü Çalışmalarında Mekanizasyon 

Özellikle havzanın yamaç ıslahı çalışmalarında (hidrolik ağaçlandırma) 
meyilinin müsait olduğu bölümlerde, yıllık programın % 10’luk bölümü makina ile 
gerçekleşmektedir. 

16.1.2.2.1.3. Enerji Ormanı Tesisinde Mekanizasyon 

Baltalık işletmelerinde, canlandırma kesimlerinde paletli traktör önüne 
takılan kesici bıçak ile makinalı çalışma, araştırma safhasında olup 250 hektarda 
uygulanmaktadır. Bunun dışında, imar ihya çalışması yapılan sahaların % 10-15'lik 
bölümünde motorlu testere ile çalışılmaktadır. 

16.1.2.2.1.4. üretimde Mekanizasyon 

Memleketimizin sosyal ve ekonomik şartları itibariyle, belirli özellikleri 
bulunan yerler dışında bugün için orman emvalinin üretildiği sahaların büyük bir 
kısmında insan ve hayvan gücünden faydalanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde üretim 
mekanizasyonu nisbeti, memleketimize oranla oldukça yüksek orandadır. Topografik 
açıdan şartlarımıza benzeyen Avusturya'da makinalı üretim % 86 civarındadır. 
Türkiye'de makinalı üretim ancak 8-10 civarındadır. 

Üretim Mekanizasyonu gerektiren yerlere ait kriterleri şu şekilde belirtmek 
mümkündür. 

1. Yol yapımının, orman varlığına zararlı olduğu yerler (yol tahribatları), 
2. Yol yapımının ekonomik olmadığı yerler (yüksek maliyetler), 
3. Odun hammaddesinin ataklardan atılması sonucu kalite ve hacim kaybına 

uğradığı yerler, 
4. Mahalli iş gücünün kafi gelmediği yerler, 
5. Orman yangım sonrası boşaltılması gerekli sahalar, 

Orman Bölge Müdürlükleri itibariyle yukarıdaki kriterlere göre makinalı 
üretim yapılabilecek toplam saha miktarı 120.842 ha. olarak hesaplanmıştır. 

Üretim Mekanizasyonunun Gelişimi ; 

Üretim mekanizasyonu zincirini oluşturan kesme, budama, soyma, 
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tomruklama, sürütme, yükleme ve istifleme halkaları içinde en önemli olanı, 
bölmeden çıkartma yani sürütmedir. Türkiye'de ilk mekanizasyona 1959 yılında 
sürütmede uzun mesafeli vinçli hava hatlarıyla başlanmıştır. 

Üretim Mekanizasyonunun Sağladığı Faydalar : 

1. Bölmeden çıkartmada yapacak odunda % 15-17'ye varan hacim kaybının 
önlenmesi, 

2. Bölmeden çıkartmada kalite kaybının önlenmesi (% 10 nisbetinde olması 
gereken 1. ci sınıf tomrukta kalite bir alt sınıfa dönüşüyor.) 

3. Verim yüzdesini arttırması (dikili ağaçtan elde edilen endüstriyel odunun 
verim yüzdesi makinalı üretimde % 88, makinasız üretimde % 55 olarak 
bulunmuştur.) 

4. İstenilen boy ve kalitede, piyasanın isteğine uygun, ucuz ve devamlı 
odun hammaddesi üretilebilmesi, 

5. İnsan ve hayvanla imkansız olan üretimin makinayla yapılabilmesi, 
6. Sahada mevcut dikili ağaç gövdelerinin en genç fidanların zarar 

görmemesi, toprak taşınmasının asgaride olması, 
7. İş kazalarının azaltılması, 
8. Ülkemizde makina sanayiinin gelişmesine olumlu etkisi olarak sıralanabilir. 

Halen tohum üretiminde mekanızasyon % 65 oranında uygulanmakla beraber 
maliyetin % 25'ini teşkil etmektedir. 

Fidanlık çalışmalarında mekanizasyon : fidanlık toprağının işlenmesi, fidan 
yastıklarının hazırlanması tohumun sıralara ekimi, sıra aralarının ve yastık 
aralarının çapalanması ve ot alma çalışmaları, kök kesme, gübreleme, sulama ve 
fidan sökümü, repikaj, tüpleme, ambalajlama safhalarının hepsinde ortalama 
mekanizasyonun payı halen % 85 olup, maliyetin % 35'ini mekanizasyon, % 65’ini 
işçilik giderleri meydana getirmektedir. 

16.1.2.2.2. VII'NCI BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ MEKANİZASYON HEDEFLERİ 

Mekanizasyon oranları; ağaçlandırmada % 60'a erozyon kontrolunda plan 
dönemi sonunda % 12'ye enerji ormanı tesisinde % 21'e, fidan üretiminde % 90'a 
sun'i gençleştirmede % 17'ye orman ürünleri üretiminde % 16'ya çıkarılması 
öngörülmüştür. 

16.1.3. İŞGÜCÜ 

16.1.3.1. MEVCUT DURUM 

Ormancılık faaliyetleri, özelliği gereği çok büyük oranda emek yoğun olarak 
gerçek leştirilmektedir. 

Bilindiği gibi ormancılık faaliyetlerinin çok büyük bir bölümü Orman 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve yaptırılmaktadır. 

Özel sektör faaliyetleri ise genellikle kavak yetiştirmesi, üretimi ve 
pazarlaması konularım ihtiva etmektedir. 

Özel Sektörün ormancılık konuları ile ilgili istihdam durumu tesbit edilmediği 
için bu bölümde sadece Orman Bakanlığınca istihdam edilen personel ve işçi 
miktarları incelenmiştir. 

Ormancılık faaliyetlerindeki istihdamda genel olarak 6831 sayılı Orman 
Kanununun 24. ve 40. maddeleri gereğince orman içi ve bitişiğinde yaşayan orman 
köylülerine öncelik tanınmaktadır. 
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Orman Bakanlığınca yürütülen ormancılık faaliyetlerinde 1993 yılındaki 
istihdam durumu aşağıda 1990-1994 yıllarındaki faaliyetler itibariyle işçi istihdam 
durumu Tablo: 227'de gösterilmiştir. 

Personel Niteliği Miktarı 
1) Teknik personel 5.012 
2) Orman Muhafaza Memuru 10.336 
3) Diğer memurlar 16.577 

TOPLAM 91.925 
5) İşçi (1) 53.164.937 

Ormancılıkta, özellikle ağır arazi şartlarında çalışılması ve bu faaliyetlerin 
belirli mevsimlerde yoğunluk kazanması nedeniyle sürekli işçi istihdamı 
sağlanamamaktadır. 

Ormancılık faaliyetlerinde istihdam edilen iş gücünün bir bölümü sosyal 
güvenceden yoksundur. Bu durum iş gücünün devamlılığım ve verimliliğini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ormancılık sektörü, yatırım ve diğer faaliyetlerle ilgili hedeflerin (özellikle 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, enerji ormanı tesisi, ormanların bakımı ve 
gençleştirilmesi, yol inşaatı vs. faaliyetlerin) arttırılarak gerekli düzeye çıkarılması 
sonucunda çok daha yüksek istihdam yaratma kapasitesine sahip bir sektördür. 
ILO (Uluslararası Çalışma Teşkilatı)'nun yaptığı araştırmalarda, kısa vadede en 
fazla doğrudan yaratılan istihdamın ağaçlandırma ve sulama projelerinde olduğu 
belirtilmekte ve ülkelerin bu tür projeleri geliştirmelerinin yararları 
vurgulanmaktadır. 

16.1.3.2. VII'NCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLAN DÖNEMİ GELİŞMELERİ 

Plan döneminde Orman Bakanlığınca gerçekleştirilecek ormancılık faaliyetleri 
ile özel Sektör üretimi (kavak üretimi) faaliyetlerinde istihdam edilecek işgücü 
miktarları toplamı Tablo 228 ve 299'da gösterilmiştir. 

1994 yılında 5.012 adedi teknik ve 26.913 adedi idari olmak üzere toplam 
31.925 adet personel istihdam edilmişken Tablo: 225'de görüleceği üzere, bu plan 
döneminde yılda ortalama 6.732 adedi teknik, 10.836 adedi orman muhafaza memuru, 
22.265 adedi idari olmak üzere toplam 39.833 adet, plan dönemi toplamı olarak da 
199.163 adet personelin istihdamı beklenmektedir. 

Ayrıca, ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 1993 yılında 53 
milyon adam/gün işçi istihdam edilmişken, Vll'nci Beş yıllık plan döneminde yılda 
ortalama 75 milyon adam/gün, plan dönemi toplamı olarak 376 milyon adam/gün işçi 
istihdamı tahmin edilmektedir. 

Ormancılık hizmetlerinde işçi istihdamı şu şekilde hesaplanmıştır. Ana 
ormancılık faaliyetlerinden bir hektar alanın ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mer'a 
ıslahı, gençleştirme, sıklık bakımı, enerji ormanı tesisi, yenilenmesi ve bakımı, 
etüd-sınırlandırılması ve etüd-planlaması ile yapacak ve yakacak odun üretiminde 
istihdam edilecek işgücünün hesaplanmasında aşağıdaki kriterler esas alınmıştır. 
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Faaliyet Adı Çalışma Şekli Adam/gün 

1- Ağaçlandırma 
- Tesisi Ha.Makinalı 8 
- Tesisi Ha.işçi ile 90 
- Bakım Ha.Makinalı 27 
- Bakım Ha.işçi ile 34 

2- Erozyon Kontrolü Ha. işçi ile 140 
3- Mer'a Islahı Ha. işçi ile 5 
4- Tabii gençleştirme Ha.İşçi ile 40 

5- Sun'i gençleştirme Ha.İşçi ile 90 
6- Gençlik ve kültür bakımı Ha. işçi ile 34 
7- Sıklık bakımı Ha.İşçi ile 30 
8- Enerji ormam tesisi Ha.İşçi ile 30 
9- Enerji ormanı yenilemesi Ha.İşçi ile 34 

10- Enerji ormanlarında bakım Ha.işçi ile 34 
11- Etüd-sımrlandırma Bin Ha. 0.166 
12- Etüd-planlama Bin Ha. 0.031 
13- Yapacak ve yakacak odun üretimi 

Diğer ormancılık faaliyetlerinde istihdam edilen işçi miktarları, bu 
faaliyetlerin toplam harcamalarının işçilik yüzdeleri ile çarpılarak işçilik giderleri, 
işçilik giderleri cari günlük ücretlere bölünerek işçilik miktarları hesaplanmıştır. 

16.2. EKONOMİK VE MALI YAPI 

Özel Sektörün ormancılık sektörü ile ilgili olarak yaptığı yatırım ve diğer 
harcamaların ve orman ürünlerinden sağladığı gelirlerin tesbiti mümkün olmadığı 
için bu bölüm, sadece kamu sektörü, dolayısıyla ormancılık faaliyetlerinin hemen 
hemen tamamım gerçekleştirmekte olan Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 
bazında değerlendirilmiştir. 

16.2.1. MEVCUT DURUM 

16.2.1.1. GELİR DURUMU : 

Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün 1990-1993 yıllarında 
gerçekleşen gelirleri Tablo : 230'da gösterilmiştir. 

Tabloda da görüleceği üzere 1990 yılında gelirlerin % 81 ’ini orman ürünleri 
satış gelirleri, % 11 'ini ise hizmet karşılığında, izin, inttfa, irtifak hakkı 
tahsisinden, sabit kıymet terkininden, v.s. den sağlanan gelirler, % 8'ini hâzineden 
sağlanan kaynaklar teşkil etmişken bu oranlar 1993 yılında sırası ile % 71, % 7 ve 
% 22 olarak gerçekleşmiştir. 

16.2.1.1.1. Finansman Kaynaklan 

Orman Bakanlığı ormancılık faaliyetleri için yaptığı harcamalara ait finansman 
kaynağının % 80-90'ımm ormam ürünleri satışlarından ve hizmet karşılığında temin 
ettiği gelirlerden karşılamaktadır. Bu da ifade etmektedir ki sektörün finansman 
ihtiyacının büyük bölümü kendi kaynaklarından sağlamaktadır. 

16.2.1.1.1.1. Pazar Yapısı 

Ülkemizde orman ürünlerinin pazarlanması aynı sistemle satış yapan monopol 
durumdaki Devlet Orman İşletmeleri tarafından yapılmaktadır. 

Orman ürünleri sanayiindeki gelişmeye paralel olarak ince çaplı materyal 
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kullanımı artmış bulunmaktadır. Halihazırda, önceki plan dönemlerinde daha çok 
yakacak olarak kullanılan odun ürünü son yıllarda giderek artan bir şekilde 
sanayide değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Son yıllarda nüfus artışı ve ekonomik gelişmeye paralel olarak odun kökenli 
orman ürünleri talebi büyük artışlar göstermemiştir. Buna karşılık arz miktarı 
aynı oranda artış göstermemiştir. Dolayısıyla arz açığı giderek artmakta, stok 
seviyeleri önemli ölçüde düşmektedir. 1993 yılında 2.9 milyon m3 dolayında 
yuvarlak odun ithalatının gerçekleşmesi arz açığının en bariz ifadesidir. 

Ayrıca, kamu sektörü olarak odun dışı orman ürünlerinden çok düşük 
seviyede gelir sağlanmasına karşılık bu ürünlerin gerek yurt içi, gerekse yurt 
dışı talebi oldukça yüksek seviyededir. 

Ülkemizde gerek çeşit gerekse miktar yönünden büyük bir potansiyeli olan 
odun dışı ürünler, günümüzde vatandaşlar tarafından kontrolsüz bir şekilde 
üretilerek yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmakta, ülke ekonomisinde 
küçümsenemeyecek bir yeri bulunmaktadır. 1993 yılında 221 milyon Amerikan 
Doları tutarında odun dışı ürün ihracının gerçekleşmesi, bu ürünlerin ormancılık 
sektöründe önemli yerinin olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak, üretilen orman ürünlerinin pazarlanmasında her hangi bir 
darboğaz söz konusu olmayıp, aksine arzın talebi yeterli seviyede karşılayamaması 
sonucu fiyat artışları oldukça yüksek seviyelerde seyretmektedir. 

16.2.1.1.1.2. Satış Şekilleri 

Orman ürünleri satışları "Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi 
Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe göre 
açık arttırmalı satış şekli genel kaide, diğer satış şekilleri istisnai olarak kabul 
edilmiştir. 

16.2.1.1.1.3. Satış Gelirleri 

Orman ürünlerinin kamu sektörü tarafından pazarlanmasında çeşitli satış 
usulleri uygulanmaktadır. Bunlar, açık artırmalı ve tahsisli satışlar ile 6831 Sayılı 
Orman Kanunu ve diğer ilgili kanunlar gereğince yapılan köylü pazar satışları, 
maliyet bedeli, 1/3 maliyet bedeli ve tarife bedeli üzerinden yapılan satışlardır. 

16.2.1.1.1.4. Orman Ürünleri Satış Fiyatları 

Orman ürünleri açık artırmalı satışlarında, maliyet bedeli alınarak tesbit 
edilen muhammen satış bedeli üzerinden artırmaya çıkarılmak suretiyle satış fiyatı 
teşekkül etmektedir. Ancak bu fiyat gerçek pazar fiyatı olmamaktadır. 

Gerçek pazar fiyatı ise, teşekkül eden artırmalı satış birim fiyatı üzerinden 
ayrıca alıcıdan tahsil edilen % 3 Özel İdare Hissesi, % 3 Orman Köylerini 
Kalkındırma Fonu, % 3,75 tellaliye ve asker ailelerine yardım ve % 15 KDV. olmak 
üzere toplam % 24,75 nisbetinde bir ilave sonucunda meydana gelmektedir. 

Tahsisli fiatlar, artırmalı fiyatlar baz alınarak tesbit edilmektedir. (SEKA'ya 
verilen kağıtlık odun hariç) 

Diğer satış şekillerinde ise, ürün fiyatları yasalarda öngörüldüğü şekilde 
maliyet bedeli, 1/3 maliyet bedeli, sadece orman tarife bedeli nisbetinde fiyat 
uygulanmaktadır. 
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16.2.1.1.1.5. Gelir Kayıpları 

özellikle SEKA'ya verilen kağıtlık odun satışlarında ve yasalar gereğince 
yapılan tomruk, sanayi odunu, yakacak odun vs. satışlarında piyasa fiyatlarına 
göre, çok düşük fiyatların uygulanması (sübvansiyon) sonucu büyük meblağlarda 
gelir kayıpları sektöre intikal ettirilememektedir. 

1981-1992 yıllarında meydana gelen gelir kayıpları Tablo : 231'de 
gösterilmiştir. 

Tabloda da görüleceği gibi meydana gelen gelir kayıpları 1981 yılında 12.7 
milyar TL, 1987 yılında 137.4 milyar TL. 1992 yılında da 659 milyar TL.dir. Bir 
başka ifade ile tahakkuk eden satış gelirlerinin 1981 yılında % 31 ’i 1987 yılında 
% 27'si 1992 yılında % 16'ı seviyesinde gelir kaybı meydana gelmiş, yani orman 
ürünleri satışında gizli sübvansiyon uygulanmıştır. 

16.2.1.2. GİDER DURUMU 

Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ormancılık faaliyetlerini Genel 
Bütçe, Katma Bütçe, Döner Sermaye Bütçesi olmak üzere 3 bütçeden 
gerçekleştirmektedir. 

1990-1993 yıllarında gerçekleşen giderlerin bütçeler itibariyle ekonomik 
ayırımı Tablo : 232'de, gider çeşitleri ayrımı Tablo : 233'de gösterilmiştir. 

Tablo 236 da görüldüğü gibi 1990-1991 yıllarında giderlerin tamamına yakını 
sektör gelirleri ile karşılanmıştır. 1992 yılında giderlerin 35 4.4'ü hâzineden 
karşılanmışken bu oran 1993 yılında % 11'in üzerine çıkmıştır. 

16.2.1.2.1. Yatırım Giderleri 

1990 yılında gerçekleşen yatırım giderlerinin tamamına yakım Orman Genel 
Müdürlüğü kaynaklarından karşılanmışken bu oran 1993 yılında % 89 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Bu konudaki giderlerden "YATIRIMLAR" bölümünde detaylı olarak 
bahsedilecektir. 

16.2.1.2.2. Orman Bakım Giderleri 

Orman Bakım faaliyetleri için yapılan harcamalar cari giderler bölümünde 
yer almasına rağmen, bu konudaki harcamalar ormanların gençleştirilmesi, bakımı, 
enerji ormanı tesisi ve bakımı, orman yolları tamir ve bakımı, yangın emniyet yol 
ve şeridi yapımı, orman yangınları ve ormanlara zarar veren böcek ve 
hastalıklarla mücadele gibi yatırım karakterindeki faaliyetler için yapılan 
harcamalardır. 

16.2.1.2.3. Üretim Giderleri 

üretim giderleri orman ürünleri üretimi için yapılan harcamalar olup, bu 
konudaki harcamaların tamamı yaptığı üretim işleri karşılığında gelir seviyesi çok 
düşük olan orman köylüsüne intikal ettirilmektedir. 

16.2.1.2.4. Transfer Giderleri 

Transfer giderlerinin çok büyük bölümünü hazine hissesi, kurumlar vergisi 
ile fonlara yapılan aktarmaları teşkil etmektedir. 

1990-1993 yıllarında Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye gelirlerinden 
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ödenen hazine hissesi ve kurumlar vergisi ile fonlara yapılan aktarmalar Tablo: 
234'de gösterilmiştir. 

Tablo: 234'de de görüleceği gibi, cari fiyatlarla vergiler ve fonlara yapılan 
aktarmaların tutan 1990 yılında 141 milyon TL. toplam gelirlere oram % 7.8 iken 
1993 yılında 476 milyar TL. olarak gerçekleşmiş, ancak gelire oranı % 6.5 olmuştur. 

16.2.2. YEDİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

16.2.2.1. Pazar Yapısındaki Gelişmeler 

Ülkemizde "özel Sektör Kavak Üretimı"nde önemli ölçüde artış meydana 
geleceği tahmin edilmesine rağmen, orman ürünleri (hammadde) pazarının genel 
karakteri olan monopol piyasa şartlarının Yedinci Beş Yıllık Plan Döneminde de 
devam etmesi beklenmektedir. 

Diğer taraftan, Devlet Orman İşletmelerince uygulanmakta olan artırmalı ve 
tahsisli satış ile köylü pazar, maliyet bedelli ve tarife bedelli satış şekillerinin bu 
plan döneminde de devam ettirileceği tahmin edilmektedir. 

Ormancılık sektörünün Yedinci Beş Yıllık Plan Dönemi gelirleri ile plan 
döneminde öngörülen yatırımları, bu yatırımların gelirlerden karşılanabilen kısmı 
Tablo : 235-236'da gösterilmiştir. 

Tablo'da görüleceği üzere, plan döneminde sektörün kendi kaynaklarından 
sağlayacağı gelirler ile giderleri arasında toplam 26 trilyon 270 milyar TL. (yılda 
ortalama 5 trilyon 254 milyar TL.) gelir açığı olacağı tahmin edilmektedir. 

Plan dönemi gelirleri hesap edilirken SEKA'ya ve yasalar gereğince köylü 
zati ihtiyacı, afetzedeler ve ilk okullar için, piyasa fiyatına göre çok düşük fiyatla 
yapılmakta olan orman ürünleri satışının, ayrıca Hazine Hissesi, Çocuk Esirgeme 
Kurumu Hissesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Savunma 
Sanayiini Destekleme Fonu, Meslek Eğitim ve Çıraklık Fonuna yapılmakta olan ve 
ormancılık sektörüne intikal etmeyen ödemelerin VII. Beş Yıllık Plan döneminde de 
devam edeceği var sayılmıştır. 

16.3. YATIRIMLAR 

Halihazırda yürütülmekte olan ormancılıkla ilgili yatırım faaliyetleri, 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mer'a ıslahı, fidan ve tohum üretimi, orman 
amenajman planlarının yapımı, orman kadastrosu hizmetleri, orman yollarının 
yapımı, araştırma hizmetleri, bina ve tesis inşaatları ve ormancılık hizmetlerinin 
yerine getirilmesinde yararlanılan makina-teçhizat ve taşıt alımı, orman içi 
dinlenme yerleri, milli parkların tesisi, av ve yaban hayatının düzenlenmesi vs. 
gibi faaliyetleridir. 

16.3.1. MEVCUT DURUM 

1990-1993 yılları yatırım harcamaları bütçeler itibariyle Tablo: 232'de 
gösterilmiştir. 1990-1991 yıllarında yatırımların tamamına yakım orman ürünleri 
satışından elde edieln gelirler ile orman arazisinin turistik tesis, maden arama vs. 
işler için tahsis edilmesinden elde edilen gelirler, müsadereli malların satışından 
elde edilen gelirlerle karşılanmıştır. 

Orman Bakanlığının kurulmasını takiben 1992 yılından itibaren ağaçlandırma, 
erozyon kontrolü, mera ıslahı, fidan ve tohum üretimi, milli park av ve yaban 
hayatının geliştirilmesi, orman içi dinlenme yerlerine ait yatırımların 
gerçekleştirilmesi için gerekli finansman ihtiyacı genel bütçeden karşılanmıştır. 
1992 yılında yatırımların % 43, 1993 yılında ise yatırımların % 31 'i genel bütçeden 
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karşılanmıştır. 

1990-1993 yıllarında gerçekleştirilen ana ormancılık faaliyeti miktarları Tablo: 
237'de gösterilmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi 1990-1993 yıllarında yılda ortalama 51450 hektar 
ağaçlandırma, 5617 hektar erozyon kontrolü, 306 milyon adet fidan üretimi, 1259 
km. orman yolu inşaatı gerçekleştirilmiş, 1.555.000 hektar orman alanının 
amenajman planı yenilenmiş, 725.250 hektar orman alanının etüd sınırlandırma 
çalışması yapılmıştır. 

1990-1993 yılları yatırım harcamaları ile bu yıllarda yatırım faaliyetlerinden 
dolayı sağlanan istihdam miktarı ve bir işçinin istihdamı için gerekli olan yatırım 
tutarı Tablo: 238'de gösterilmiştir. 

Görüldüğü gibi ormancılık sektöründe bir işçinin istihdamı için cari 
fiyatlarla 1990 yılında 24 milyar TL.lik yatırım yapılması gerekirken bu miktar 
1993 yılında 31 milyar TL.ye yükselmiştir. 

16.3.2. VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ GELİŞMELERİ 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Orman Bakanlığınca 
gerçekleştirilmesi öngörülen ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mer'a ıslahı, fidan ve 
tohum üretimi, ormanların korunması ve kadastrosunun yapılması, amenajman 
planlarının revizesi, orman yolları inşaatı ve diğer ormancılık faaliyetlerine ait 
yatırım hedefleri ve yatırım tutarları Tablo : 239'da gösterilmiştir. 

Tablo : 239'da görüleceği üzere Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde 
gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımlar için 1993 yılı fiyatlarıyla yılda ortalama 9 
trilyon 529 milyar TL., plan dönemi toplamı olarakta 47 trilyon 646 milyar TL. 
yatırım harcaması yapılması gerekmektedir. 

Plan döneminde yılda ortalama 110.600 Ha. ağaçlandırma, 26.000 Ha. Erozyon 
Kontrolü, 5 bin ha. mer'a ıslahı, 567 milyon adet fidan üretimi, 1.000.000 ha. orman 
kadastrosu, 1.949.000 ha. orman amenajman planı revizesi, 19.011.400 m3 
endüstriyel-yakacak odun üretimi ile koruma, araştırma, vs. gibi diğer ormancılık 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedef alınmış bulunmaktadır. 

Plan döneminde sektörün gelir açığının; yılda ortalama 7 trilyon 294 milyar 
TL. toplam 36 trilyon 470 milyar TL. olacağı tahmin edilmektedir. (Tablo : 235) 

Ancak; yatırım dışındaki üretim giderlerinden, tamamen ormanların 
gençleştirilmesi, bakımı, enerji ormanı tesisi, orman yollarının tamir bakımı, 
ormanlara zarar veren yangın ve böcek ile mücadele faaliyetlerinden teşekkül 
eden orman bakım giderlerinden ve büyük bölümü personel giderleri ile ilgili 
diğer cari giderlerden tasarruf etme imkanı bulunmamaktadır. Sadece OGM'nin 
kendi kaynakları dikkate alındığında yatırım harcamalarında kısıntıya gidilmesi söz 
konusu olacaktır. 

Bu durum ise; hedeflenen orman ürünleri üretiminin, özellikle odun ürünleri 
arz açığının kapatılabilmesi için en köklü çözüm olan ağaçlandırma yatırımları ile 
ülkemiz için büyük önem arzeden erozyon kontrolü, orman kadastrosu vs. gibi 
ormancılık faaliyetleri ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmemesi sonucunu 
doğuracaktır. 

Ağaçlandırmaya konu olan orman sınırları içerisinde çeşitli sebeplerle 
meydana gelmiş olan açıklıklar ile verimsiz ve bozuk vasıflı orman alanlarında 
artım çok düşüktür. Bozuk koru ormanlarının hektardaki artım ortalaması 0,282 
m3'tür. 
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16.3.3. ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 

VII. Beş Yıllık Plan döneminde öngörülen ormancılık hedeflerinin istenilen 
seviyede gerçekleştirilmesi için; 

1- Tablo: 235'de belirtilen gelir açığı seviyesinde genel bütçeden kaynak 
aktarılması, 

2- SEKA ve yasalar gereğince köylü zati ihtiyacı, afetzedeler ve ilkokullar 
için yapılacak orman ürünü satışlarında piyasa fiyatının uygulanması, dolayısıyla 
orman ürünleri satışındaki gelir kayıplarının (gizli sübvansiyon) önlenmesi, 

3- Halihazırda uygulanmakta olan ve ormancılık sektörüne intikal etmeyen 
fonlara ve hâzineye yapılan aktarmaların kaldırılması zaruri görülmektedir. 

16.3.4. YATIRIMLARDAN SAĞLANACAK FAYDALAR 

16.3.4.1. ÜRETİME ETKİSİ VE EKONOMİYE KATKISI 
16.3.4.1.1. Ağaçlandırma ve Fidan Üretimi Yatırımlarının; 

Yurdumuzdaki verimli koru ormanlarının ortalama bonitet ve bonitete uygun 
idare süresi esas alındığında ortalama yıllık artımı 3.4 m3/ha.dır. Verimsiz ve 
bozuk vasıflı ormanlık alanlarının en yüksek artımın 0.282 m3/ha. olduğu 
düşünülürse, ağaçlandırma yoluyla bu alanlardan hektarda büyük bir artım artışı 
sağlanmış olacaktır. Ağaçlandırma sahalarının ortalama artımı 6.096 m3/ha. olarak 
tesbit edilmiştir. 

Ayrıca, yapılacak ağaçlandırma yatırımları sonucu odun hammaddesinde 
sağlanacak bu ilave artım, milli ekonomiye katkıda bulunacağı gibi, önümüzdeki 
yıllarda giderek artacağı tahmin edilen odun arz açığının kapatılmasında en etkili 
ve köklü tedbiri teşkil edecek ve dış ödemeler dengesine olumlu katkılarda 
bulunacaktır. 

Diğer taraftan, ağaçlandırma yatırımları tarım ve mer'a arazilerinin verim 
gücünü, barajların ekonomik ömrünü artırarak da ekonomimizi olumlu yönde 
etkileyecektir. 

Ağaçlandırma yatırımlarının gerçekleştirilmesi ise gerekli fidanın üretilmesine 
bağlıdır. 

6.3.4.1.2. Erozyon Kontrolü ve Mer'a Islahı Yatırımlarının ; 
Erozyon sebebiyle akarsular vasıtasıyla değişik rezervuarlara süspanse 

halde taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon ton'u bulmaktadır. Irmak, dere ve 
çay kenarlarıyla tarım alanlarında depolanan iri materyal buna dahil değildir. Çok 
kaba bir yaklaşımla, 1 ton toprağın yerindeki değeri veya tarımsal üretim 
potansiyelini 2000 TL. (2-3 $ U.S.A.) kabul edersek, her yıl taşman topraklarla 
gayri safi gelir kaybımız 800 milyar TL. olacaktır. (1986 yılı cari fiyatlarıyla). 

Bunun dışında her yıl meydana gelen sel ve taşkın olaylarıyla 1986 yılı 
fiyatlarıyla yaklaşık 15 milyar TL. zarar meydana gelmekte, sel sularıyla bir çok 
vatandaşımız can ve mallarım kaybetmekte veya binlerce hektar verimli tarım alanı 
moloz ve çakıl depoları haline gelerek üretimden düşmekte ve binlerce insanı işsiz 
bırakmakta olduğu düşünülürse, sadece su erozyonunun ülke ekonomisinde 
meydana getirdiği zarar astronomik rakamlara ulaşmaktadır. 

Ayrıca rüzgar erozyonu ve tahribatı sürmektedir. Başta Konya ilimiz olmak 
üzere Niğde, Kayseri, Kars illerinde rüzgar erozyonunun tarım alanlarındaki ve 
aşırı otlatılan step mer'alardaki tahribatını, kıyı kumullarının tarım alanlarında ve 
yerleşim merkezlerindeki tahribatını düşünürsek her iki çeşit erozyondan dolayı 
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milli gelir kaybımız büyük boyutlara ulaşmaktadır. 

Yapılacak erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı yatırımlarıyla yukarıda 
bahsedilen zararları ortadan kaldıracak, milli ekonomiye önemli katkı sağlanacaktır. 

Ağaçlandırma yatırımlarının gerçekleştirilmesi ise gerekli fidanın üretilmesine 
bağlıdır. Ayrıca rüzgar erozyonu ve tahribatı sürmektedir. Başta Konya ilimiz 
olmak üzere Niğde, Kayseri, Kars illerinde rüzgar erozyonunun tarım alanlarındaki 
ve aşırı otlatılan step mer'alardaki tahribatım, kıyı kumullarının tarım alanlarında 
ve yerleşim merkezlerindeki tahribatım düşünürsek her iki çeşit erozyondan 
dolayı milli gelir kaybımız büyük boyutlara ulaşmaktadır. 

Yapılacak erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı yatırımlarıyla yıkanda bahsedilen 
zararları ortadan kaldıracak, milli ekonomiye önemli katkı sağlanacaktır. 

16.3.4.1.3. Amenajman Yatırımlarının ; 

a) Ormanlarımızın verim gücü oranında ülkemizin orman ürünlerine olan 
ihtiyaçlarının sürekli bir biçimde ormanlarımızdan karşılanması ve güven altına 
alınması sağlanacaktır. 

b) Ormanların yangın ve rüzgar devirmeleri vb. tehlikelere karşı alınacak 
koruma tedbirleri daha da etkinleşecektir. 

c) Amenajman planlarının yapılması sonucu ormancılık faaliyetleri ile ilgili 
plana ve proje çalışmalarına temel teşkil eden veri ve bilgiler sağlanacaktır. 

16.3.4.1.4. Orman Kadastrosu Yatırımlarının; 

Orman varlığımızın kadastrosunun bir an önce bitirilmesi sonucu, 
ormanlarımızın korunması, saha bütünlüğünün sağlanması, ormancılık faaliyet ve 
yatırımlarının rasyonel bir şekilde yapılması gibi, ülke ekonomisi ve ormancılığımız 
açısından dolaylı olarak önemli faydalar sağlanacaktır. 

16.3.4.1.5. Orman Yollan Yatırımlarının; 

Yedinci Beş Yıllık Plan Dönemine ait orman yolları hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi sonucunda 1 milyon hektar dolayında yeni orman alanında 
üretim yapmak mümkün olabilecek, 

- Orman yangınlarının önlenmesi ve koruma faaliyetleri etkinlik kazanacak, 
- Ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetleri başta olmak üzere, diğer 

ormancılık faaliyetlerinde program hedeflerinin zamanında gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır. 

16.3.4.1.6. Araştırma Yatırımlarının ; 

Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde hedeflenen araştırmaların 
gerçekleştirilmesi sonucunda; 

- Türkiye ormanlarında ve ormancılık faaliyetlerinde mevcut ve ortaya 
çıkması muhtemel darboğazlar, ormancılık bilim ve tekniklerinin ışığı altında 
çözüme kavuşturacak, 

- Kavak dahil hızlı büyüyen yerli ve yabancı tür orman ağaçları ile ilgili 
genetik, ıslah ve seleksiyon araştırmaları, ağaçlandırma, büyüme, hasılat ve emval 
üretimleri ile ilgili olarak yapılacak araştırmalar, Ülkemizde çağdaş ormancılık 
uygulamalarına temel olacak bilgi ve verileri ortaya koyacak ve bu suretle de 
ormanlardan sağlanan hertürlü ürünün miktar ve kalite olarak artışı 
gerçekleştirilecek, 
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Ormanlardan çok yönlü faydalanmayı temel alan entansif orman 
işletmeciliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlanacaktır. 

16.3.4.1.7. Bina, Tesis, Makina-Teçhizat Yatırımlarının; 

Özellikle, ormanlara zarar veren yangın, böcek ve hastalıklarla mücadele, 
ağaçlandırma, fidan üretimi, orman yolları yapımı, orman ürünleri üretimi başta 
olmak üzere ormancılık faaliyetleri için hedeflenen bina, tesis ve makina-teçhizat 
yatırımlarının gerçekleştirilmesi sonucunda; 

1) Orman yangınlarının sayısı asgariye indirilecek çıkan yangınlara ulaşma 
süresi kısaltılarak etkili çıkan yangınlara ulaşma süresi kısaltılarak etkili mücadele 
yapılabilecek, böcek ve hastalıklarla mücadele daha etkili olacak, dolayısıyla ağaç 
serveti kaybı asgariye indirilecektir. Aynı zamanda söz konusu orman zararları 
ile mücadele masrafları asgari düzeye düşürülecektir. 

2) Ağaçlandırma, fidan üretimi, orman yolu yapımı ve bakımı ve diğer 
ormancılık faaliyetleri ile ilgili hedeflerin daha ekonomik ve daha yüksek seviyede 
gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

3) Orman ürünleri üretimindeki mekanizasyon oranının artırılması sağlanarak 
- Yol yapımının ekonomik olmayacağı ve orman varlığına zarar vereceği, 
- Odun hammaddesinin özellikle ormandan çıkarılması sırasında kalite ve 

hacim kaybına uğrayacağı, 
- Mahalli iş gücünün kafi gelmediği, 
- Orman yangım sonrasında toplu üretim yapılmasının gerekli olduğu 

yerlerdeki orman ürünleri üretimi daha ekonomik olarak yapılabilecek ve aynı 
zamanda yıllık üretim programları tam olarak gerçekleştirilebilecektir. 

16.3.4.2. İSTİHDAM ETKİSİ 

Ormancılık faaliyetlerinde, genel olarak gelir seviyesi çok düşük olan ve 
orman içinde ve bitişiğindeki yerleşim birimlerinde yaşayan orman köylüsü 
istihdam edilmektedir. 

Gelir seviyesi oldukça düşük olan orman köylüsü iş gücü potansiyelinin de, 
artan nüfusa paralel olarak artacağı dikkate alındığında ve aynı zamanda kırsal 
kesimden şehirlere olan göçlerin asgariye indirilmesi zarureti gözönünde 
bulundurulduğunda orman köylüsünün istihdamı büyük önem arzetmektedir. 

Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde öngörülen yatırımlarda yaratılacak işçi 
istihdamı miktarı Tablo: 229'da gösterilmiştir. 

Tabloda da görüleceği üzere plan dönemi yatırım hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi sonucunda yılda ortalama 32 milyon adam/gün, toplam 160 milyon 
adam/gün işçi istihdamı beklenmektedir. 

Ayrıca, yatırım dışı faaliyetlerde de Yedinci Beş Yıllık Plan Döneminde yılda 
ortalama 43 milyon adam/gün, toplam 216 milyon adam/gün işçi istihdamı 
yaratılacağı (Tablo : 229) düşünülürse, yaratılacak işçi istihdamının çok yüksek 
seviyede olması, orman köylüsünün işlendirilmesi ve gelir seviyesinin yükseltilmesi 
açılarından ormancılık sektörü yatırımları ve yatırım dışı faaliyetleri çok büyük 
önem taşımaktadır. 

16.3.4.3. EKOSISTEME (TABİİ DENGEYE) ETKİSİ 

Ormanlarımızın geçmiş yıllarda serbestçe ve tahripkar bir şekilde kullanılmış 
olması, verimsiz ve bozuk ormanlar haline dönüşmesine ve bunun yanısıra tabii 
ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmuştur. 

497 



Ülkemizdeki su, toprak ve bitki arasında bozulan tabii dengenin yeniden 
tesisi bakımından Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde gerçekleştirilecek ağaçlandırma 
yatırımları ile önemli katkılar sağlanacaktır. 

Yapılan erozyon kontrolü ve mer'a ıslahı çalışmalarının da tabii dengenin 
sağlanması ve korunmasına çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, 
suyun yüzeysel akışı önlenerek, toprak altına sızması sağlanmakta ve dolayısıyla 
yeraltı su kaynakları beslenmektedir. Ayrıca, suyun oyma ve aşındırma enerjisi 
ortadan kaldırıldığı için, erozyon sebebiyle meydana gelen toprak kayıpları 
önlenecektir. Aynı zamanda, üst toprak sabitleştiğinden, zamanla toprak üzerinde 
yetişen bitki örtüsü ıslah edilmekte ve yetişme muhiti faktörleri değişmektedir. 
Böylece, erozyon kontrolü çalışmaları sonucunda ot bile yetişmeyen verimsiz 
toprak alanları üzerinde orman kurulabilmesi sağlanabilmektedir. 

16.3.4.4. REKREAKTIF VE TURİSTİK GELİŞMELERE ETKİSİ 

16.3.4.4.1. Ağaçlandırma Yatırımlarının ; 

Gerek köy, kasaba ve şehirler civarında gerekse ormanlık alanlarda 
ağaçlandırmalar yoluyla tesis edilecek orman parçaları, ha Ikın dinlenme ve 
eğlenme ihtiyacım karşılayacak ve ülke turizminin gelişmesine katkıda 
bulunacaktır. 

16.3.4.4.2. Milli Park, Tabiat Parkı, Av ve Yaban Hayatı, Orman İçi Dinlenme 
Yerleri Yatırımlarının ; 

Milli Parkların, tabiat parklarının, av ve yaban hayatı sahalarının ve orman 
içi dinlenme alanlarının tesisi ve geliştirilmesi konusunda yapılacak yatırımlar 
sonucu aşağıda belirtilen para ile ölçülmeyen faydalar sağlanacaktır. Bunlar; 

- Tabii, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerimiz, özelliklerinden hiç 
bir şey kaybetmeden halkın istifadesine sunulacak ve gelecek nesillere olduğu 
gibi aktarılabilecek, 

- Milli Parklar içerisinde korunan, tabii ve kültürel kaynak değerlerinin 
bakir karekteriyle eğitim ve ilim hayatı için çeşitli, araştırmaların yapılabileceği 
emsalsiz bir laboratuvar teşkil edilebilecek, 

- Yer yüzünde her geçen gün tıpta, sanayide ve tarımda kullanılabilecek 
pek çok bitki ve hayvan türleri tamamen yok olurken, nesli tükenmeye yüz 
tutmuş, tehlike altında, nadir bulunan veya sadece Milli Parklarımızın içerisinde 
bulunabilen bitki ve hayvan türlerinin tabii yaşama ortamları içinde korunmaları 
temin edilebilecek, 

- Milli parklarda koruma-kullanma dengesi içerisinde ve kapasitesi 
ölçüsünde verilen hizmetle; dinlendirme, eğlendirme, öğretme nitelikleriyle kişilere 
sağlık kazandırması, günlük yaşantının gerginliklerini gidermesi, dolayısıyla 
kişilerin çalışma hayatında daha verimli ve üretici olması sağlanacak, 

- İç ve dış turizmin gelişmesine katkıda bulunulacaktır. 

Ayrıca, av turizminden plan döneminde yılda ortalama 40 milyar TL. toplam 
250 milyar TL. karşılığı döviz sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
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TABLO 221: VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ HAMMADDE ODUN ÜRETİM HEDEFLERİ 

(OOP m3) 
ÜRÜN ÜRETEN 1993 1994 HEDEFLER TOPLAM 

ÇEŞİDİ SEKTÖR GERÇEK' EŞME PROGRAM 1995 1996 1997 1998 1999 

TOMRUK OGM 3150 3285 3350 3400 3500 3600 3700 17550 

ÖZEL 1560 1600 1820 1890 1960 2030 2100 9800 

TOPLAM 4710 4885 5170 5290 5460 5630 5800 27350 

TEL DİREĞİ OGM 

ÖZEL 

126 138 140 145 145 145 145 720 

TOPLAM 126 138 140 145 145 145 145 720 

MADEN DİREĞİ OGM 

ÖZEL 
378 420 451 463 475 488 500 2377 

TOPLAM 378 420 451 463 475 488 500 2377 

SANAYİ ODUNU OGM 738 618 608 615 622 629 637 3111 

ÖZEL 216 352 390 405 420 435 450 2100 

TOPLAM 954 970 998 1020 1042 1064 1087 5211 

kaGitlikodun OGM 

ÖZEL 

1470 1470 1550 1630 1710 1790 1870 8550 

TOPLAM 1470 1470 1550 1630 1710 1790 1870 8550 

LİF-YONGA OGM 1004 1028 1310 1440 1570 1700 1840 7860 

ODUNU ÖZEL 656 660 660 660 660 660 660 3300 

TOPLAM 1660 1688 1970 2100 2230 2360 2500 11160 

ENDÜSTRİYEL OGM 6866 6959 7409 7693 8022 8352 8692 40168 

ODUN ÖZEL 2432 2612 2870 2955 3040 3125 3210 15200 
TOPLAMI TOPLAM 9298 9571 10279 10648 11062 11477 11902 55368 

YAKACAK ODUN OGM 8625 10418 10605 10792 10978 11164 11350 54889 

ÖZEL 11025 8882 8395 7908 7422 6936 6450 37111 

TOPLAM 19650 19300 19000 18700 18400 18100 17800 92000 

GENEL TOPLAM OGM 15491 17377 18014 18485 19000 19516 20042 95057 

ÖZEL 13457 11494 11265 10863 10462 10061 9660 52311 

TOPLAM 28948 28871 29279 29348 29462 29577 29702 147368 

Kaynak: VII. Beş Vıllrfc. Kakınma Planı "Orman-toprak-Su Kaynaklan" Özel İhtisas komisyonu Raporu. 1994 
500 



TABLO 222: ORMAN ALANLARININ ORMAN İŞLETME ŞEKİLLERİNE. NİTELİKLERİNE VE 
ARTIM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMLARI 

ORMANIN 

NİTELİĞİ 

ALAN. ARTIM. ETA KORU BALTALIK TOPLAM 

İBRELİ YAPRAKLI KARIŞIK TOPLAM 

VERİMLİ 

Alan (Ha.) 4564034 1007169 605696 6176899 2679558 8856457 

Artım (m3) 15593042 5198630 20791672 6417596 27209268 

Artım (m3/Ha.) 342 5.16 3.37 239 3.07 

Eta (m3) 12115378 4704500 16819878 16819878 

Eta (m3/Ha) 265 467 272 1.9 

VERİMSİZ 

Alan (Ha.) 3951137 497352 309219 4757708 6585131 11342839 

Artım (m3) 1092668 251076 1343744 1486123 2829867 

Artım (m3/Ha.) 0.28 0.5 0.28 0.23 0.25 

Eta (m3) 

Eta (m3/Ha.) 0.25 0.45 

TOPLAM 

Alan (Ha.) 8515171 1504521 914915 10934607 9264689 20199296 

Artım (m3) 16685710 5449706 22135416 7903719 30039135 

Artım (m3/Ha.) 1.96 362 2.02 0.85 1.49 

Eta (m3) 12115378 4704500 16819878 16819878 

Eta (m3/Ha.) 1.42 327 1 54 0.83 

Kaynak: Türkiye Orman Envanteri. OGM-1980 
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TABLO 223: TÜRKİYE'DE ORMAN ve ÇALILAŞMIŞ ORMAN ARAZİSİ TOPLAMININ COĞRAFYA BÖLGELERİNE GÖRE 
ARAZİ YETENEK SINIFLARINA DAĞILIMI 

ARAZİ YETENEK SINIFLARI 

1. SINIF II. SINIF M SINIF IV. SINIF V. SINIF VI SINIF VII. SINIF TOPLAM 

KARADENİZ BÖLGESİ Ha. 5785 25.114 105.600 187 203 421 405 5.064.563 5.809.670 

% 0.1 0.4 1.8 3.2 7.3 87.2 100 

MARMARA BÖLGESİ Ha. 5442 99.457 226.045 294.719 2.515 471 884 2.078.663 3.178 725 

% 0.02 3.1 7.1 9.3 0.08 149 65.4 100 

EGE BÖLGESİ Ha. 702 22044 47.424 84.901 605.062 3 305.128 4.065.261 

% 0.2 0.5 1.2 2.1 149 81.3 100 

AKDENİZ BÖLGESİ Ha. 605 6394 27.073 65 088 28.791 230121 3976.857 4.334.929 

% 0.01 0.2 0.6 1.5 0.7 53 91.7 100 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ Ha. 353 5.531 24.865 87 999 204.881 2.367.606 2.691.235 

°/o 0.01 0.2 0.9 3.3 7.6 88.0 100 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Ha. 572 10.042 32.780 102.641 161.741 1.718.241 2.026.017 

% 0.03 0.5 1.6 5.1 8.0 84.8 100 

GÜNEYDOĞU ANADOLU Ha. 3 794 5341 12786 16.964 140.646 1.183.288 1.362.819 

BÖLGESİ % 0.3 0.4 0.9 1.2 10.3 86.8 100 

TOPLAM Ha. 17.253 173.923 476573 839.515 31.306 2.235.740 19.694.346 23 468.650 

% 0.07 0.74 2.0 3.6 13 9.5 839 100 

ORMAN ORANI % 337 54.1 67.5 684 235 55.4 65.5 54 5 

ÇALILIK ORANI % 66.2 45.9 32.5 31.6 76.5 446 34.5 35.5 

Kaynak: Prof. M.D. KANTARCI, Türkiye'de Arazi ve Yetenek Sınıfları ile Arazi Kullanılmasının Bölgesel Durumu. 1983 



TABLO 224: 1982-1993 YILLARINDA ÜRETİMİ SOKULAN VE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ÜRÜN MİKTARLARI 

YILLAR ETA ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 
Tomruk T el Direk Maden Direk Sanayi Odunu KA&thk Odun Uf-Yonga Odunu Yakacak Odun Toplam Üretim 

1982 8950 3530 71 470 337 935 658 2412 8413 

1j,,J 9330 3945 85 495 387 1011 742 1950 8615 

1984 6548 4078 113 499 491 1462 953 1379 8975 

1985 9368 3892 264 530 265 1572 884 1399 8806 

1986 9256 3746 244 608 316 1555 1071 1160 8700 

1987 8555 3774 190 567 352 1470 914 910 8177 

1988 11187 3571 123 529 373 1700 1137 1068 8501 

1989 10337 3393 60 518 398 1882 1193 1077 B521 

1990 9999 3311 60 513 639 923 1113 1002 7561 

1991 9480 3159 99 465 624 1043 1104 948 7442 

1992 9882 3154 124 453 687 1082 1177 920 7597 

1993 9783 3150 126 378 738 1470 1004 892 7758 

TOPLAM 115645 42703 1559 6025 5607 16105 11950 15117 99066 

Yıllık 

Ortalama 9637.1 3558.6 129.9 5021 467.3 1342.1 995.8 1259.8 8255.5 

ÜRÜNLERİN: 

1- Ela içindeki X payı 36 926 1 348 5.21 4 848 1 3.926 10.33 1 3.072 85 664 

2-Toplam Üretimdeki X payı 43.106 1.574 6,082 5 66 1 6.257 1 2.06 1 5.26 100 
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TABLO 225: ORMANCILIK SEKTÖRÜ AĞAÇ SERVETİNİN PARASAL DEĞERİ 

1993 Yılı fiyatlarıyla 

ORMANIN NİTELİĞİ Ürün Cinsi Ürün Miktarı (Bin m3) Ürün Birim Fiyatı (Bin Ti/m3) Tutarı (Milyon TL) 

A) KAMU SEKTÖRÜ 
Koru ormanları ağaç serveti 813.082.000 m3 

Tomruk 338394 1445 488979330 

Tel direk 14416 1860 26813760 ; 
Maden direk 46523 978 45499494 

Sanayi odunu 32032 774 24792768 

Kağıtlık odun 118214 550 65017700 

Lif-Yonga odunu 77030 425 32737750 

Yakacak odun 136671 392 53575032 

TOPLAM 763280 737415834 

Baltalık ormanları ağaç serveti 

114.268.000 m3 

Yakacak odun 114268 392 44793056 

KAMU SEKTÖRÜ TOPLAMI 877548 782208890 

B) ÖZEL SEKTÖR 

Ağaç serveti 33 000.000 m3 

Dikili gövde olarak pazarlan 33000 774 25542000 

GENEL TOPLAM 910548 807750890 

Kaynak: 1) DPT yıllık program çalışmaları. 

2) Kamu Sektörü ağaç serveti 'Türkiye Orman Envanteri. OGM. 1980" den derlenmiştir. 

3) Cinslerine göre ürün miktarları: Osman SUN. Muhittin ORPAK. Emin EREN; Temel Ağaç Türlerimizde Tek Ağaç ve Birim Alandaki Ürün Çeşidi Oranları. 
TÜBİTAK-1978 

Not: Bozuk koru ormanlarından tomruk ve tel direk dışındaki ürünlerin üretileceği varsayılmıştır. 
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TABLO 226:1970-1993 YILLARI BİNA. TESİS. MAKİNA VE TAŞIT HARCAMALARI 
(Milyon TL) 

YILLAR 

CARİ FİYATLAR İLE 1993 YILI FİYATLARI İLE 

Bina ve 

Tesisler 

Makine, Teçhizat 

ve Taşıtlar 

Toplam Detlatör Bina ve 

Tesisler 

Makine, Teçhizat 

ve Taşıtlar 

Toplam 

1970 19 19 30 63333.3 63333.3 

1971 13 13 35 37142.9 37142.9 

1972 14 14 40 35000 35000 

1973 21 21 45 46668.7 46666.7 

1974 22 22 55 40000 40000 

1975 63 63 66 95454.5 95454.5 

1976 108 108 79 136709 136709 

1977 155 155 106 146226 146226 

1978 346 348 153 228144 226144 

1979 271 271 249 108835 108835 

1980 618 547 1165 522 118391 104789 223180 

1981 1050 1270 2320 751 139814 169108 308921 

1982 2216 1928 4144 951 233018 202734 435752 

1983 1523 3382 4905 1227 124124 275632 399756 

1384 2165 3757 5922 1841 117599 204074 321673 

1385 3104 5237 8341 2601 119339 201346 320684 

1986 3562 2910 6472 3631 980997 80143 2 178243 

1987 7592 21869 29461 5239 144913 417427 562340 

1988 8666 11183 19758 8707 983691 128552 226921 

1989 14198 7817 22015 14007 101364 56807.8 157171 

1990 22092 2810 24902 21972 100546 12789 113335 

1991 32316 34215 66531 36932 87501.4 92643.2 180145 

1992 54076 9707 63783 63654 84953 15249.6 100203 

1993 125016 22029 147045 100000 125016 22029 147045 

Toplam 279125 128671 407796 2628558 1982323 4610881 

Not: 1- 1970 öncesi yapılan bina ve tesislerin. 1980 öncesi satın alınan makine, teçhizat ve taşıtların kullanılmadığı varsayılmıştır 

2- Cari fiyatlar 1993 yılı fiyatlarına çevirmek için DPTnin 1994 yılı yatırım proğramı hazırlık rehberinde yeralan deftatörler kullanılmıştır. 

3- Cari fiyatlarla bina, tesis, makina teçhizat ve taşıtların değerleri 1970-1991 OGM yıllık yatırım gerçekleşme raporlarında. 

1992-1993 değerleri ise Orman Bakanlığı kesin hesap cetvellerinden ve OGM yatınm gerçekleşme raporlarından derlenmiştir. 
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TABLO 227: ORMANCILIK ÇALIŞMALARI İŞÇİ İSTİHDAMI (1390-1993) 

RaüYEÎAûI ■ ' ” BINM '3w:\&rrr 
IŞÇILIK PAYI 
(Adam/Gün) 

1 YILLAR ' 1     
T99Ü 1991 1993 

Gerçekleşme Adam/Gıin Geiçekleşme Adam/Gün Gerçekleşme Adam/Gün Gerçekleşme Adam/Gün 
A-YATIRIMLAR I5öâ2s7û 21098034 4 23622104 1§3^2063 
01. AĞAÇLANDIRMA 3240417.6 11796842 4 17775085 12429563 
_ Yeni ağaçlandırma Ha. 40.8 79422 32404İ7.Ğ 56528 2306342 4 42661 1740589 27058 1103SI66 

Bakım Ha. 33.3 285000 9490500 481517 16034516 340108 11325596 
02. EROZYON KONTROLÜ 2268800 1162240 1392400 2740EI80 

Yeni erozyon kontr Ha. 140 9920 1385800 2016 282240 3660 512400 B872 962C180 
Bakım Ha. 40 22000 880000 22000 880000 22000 880000 4447G 1778000 

03. MERA ISLAHI 66565 52750 40000 13530 
Yeni mera ıslahı Ha. 15 1771 265R5 850 12750 630 9450 
Bakım Ha. 8 5000 40000 5000 40000 5000 40000 510 4080 

06 FİDAN ÜRETİMİ M il. ad 14200 610 8662000 456 6475200 185 2527000 171 2428200 
07. TOHUM ÜRETİMİ Ton 1008 410 413280 300 302400 113 1185)44 
08. KADASTRO Bin Ha. 166 757 125662 725 120350 729 121014 690 114540 
09. AMENEJMAN Bin Ha. 31 1472 45632 1313 40703 1536 47616 1900 58900 
10 ORMAN YOLU 473793 448949 618989 546450 

Planlama Adet 725 19 13775 19 13775 19 13775 
_ Aplikasyon Km. 10 3342 33420 2914 29140 3300 33000 4258 42580 

_ Yeni yol Km. 174 1801 313374 1590 276660 1644 286058 
_ Büyük onarım Km. 87 464 40368 248 21576 819 71253 1068 92916 
_ Ust yapı Km. 153 400 61200 192 29376 327 50031 346 52938 
_ Sanal yapısı Km. 234 290 67860 620 145080 1299 303966 

K.dprü Mt 94 124 11656 123 11562 226 21244 575 54050 
11. DİĞERLERİ 1000000 1000000 1000000 1000000 
B-YATIRIM DIŞI FAALİYETLER 39966691 37931763.5 37658666 33832874 
01 ORMAN URUNU UR. m3 827.5 25633 21211308 24387 20180242 5 24563 20325883 24148 19982470 
02. TABİİ GENÇLŞETIRME Ha. 40 19215 768600 25709 1028360 18765 750600 18765 750600 
03. SUNİ GENÇLŞETIRME Ha. 90 22864 2057760 19832 1784880 18508 1665720 18508 1665720 
04. GENÇLİK BAKIMI Ha. 34 67183 2284222 67910 2308940 76153 2589202 76153 2583202 
05. KULTUR BAKIMI Ha. 34 122394 4161396 121484 4130456 114038 3877292 11403 387702 
06 SIKLIK BAKIMI Ha. 30 20899 626970 12684 380520 15015 450450 15015 450450 
07 ENERJİ ORMANI T Ha. 30 34655 1039650 26545 796350 22530 675900 22531 675930 
08 YANGIN EMNI: YOL 35 320 11200 169 5915 392 13720 
09. KULE-KULUBE YOLU Km. 30 32 960 15 11 330 
10. YOL TAMİR BAKIM Km. 1.5 95750 143625 103400 155100 108413 162619.5 110500 165750 
11. YANGINLA MÜCADELE 2161000 2161000 2161000 2151000 
12. DİĞERLERİ 5500000 5000000 5000000 5000000 
TOPUM 55849560 590297979 61280770 53164937 

Nol: 1990-1993 yılları ormancılık faaliyetleıi gerçekleşmeleri Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü gerçekleşme raporlarından derlenmiştir. 
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TABLO: 228 - ORMAN BAKANLIĞI VH'NCİ BEŞ YILUK PLAN DÖNEMİNDE İSTİHDAM EDİLECEK İŞGÜCÜ MİKTARI 

İŞGÜCÜNÜN 
NİTELİĞİ 

MEVCUT 

PERSONEL 

VII BEŞ YILLIK PLAN DONEMİ YILLIK OR. 

TALAMA 1995 1996 1997 1998 1999 TOPLAM 

1.PERSONEL ADAM/YIL 

-TEKNİK PERSONEL 

-ORMAN MUH MEMURU 

-DİĞER PERSONEL 

5012 

10336 

16577 

5513 

10836 

18235 

6065 

10836 

20058 

6671 

10838 

22064 

7338 

10836 

24270 

8072 

10836 

266097 

33659 

54180 

111825 

6731 7 

10836 

222065 

TOPLAM 31925 34584 36959 39571 42444 45605 199163 39833 

2.İŞÇİ (BİN ADAM/GÜN) 
-YATIRIM FAALİYETLERİ 
-DİĞER FAALİYETLER 

26374 

41442 

30426 

42530 

33081 

43082 

34468 

43874 

35770 

45178 

160119 

216106 

32024 

43221 

TOPLAM 0 67816 72956 76163 78342 80948 376225 75245 

Kaynak Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü kayıtlan 
Not: 1-Mevcut Personel olarak 1994 yılı haziran ayı mevcut personel sayısı esas alrmıştır. 

2-Ptan döneminde yılda teknik personelin %10. diğer personelin %5 oranında. 
Orman muhafaza memuru sayısının ise yılda 500 adet artacağı kabul edilmiştir. 

507 



TABLO : 229 WNC1 BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE ORMANCILIK ÇALIŞMALARI İŞÇİ. İSTİHDAM HEDEFLERİ 

FAALİYET ADI 
BİRİM 

VII BEŞ VHxık KAN ûoNEttı       
• ■ :3ü5 1996 1997 1938 1998 Toplam 

Hedefler Adam/Gün Hedefler Adam/Gün Hedefler AdanvGün [Hedefler Adam/Gün Hedefler Adam/Gün Hedefler AdanyGun 

A- YATIRIMLAR 26373816 30426295 33060885 34467890 35766944 0 160118830 

01 AÛAÇLANCIRMA 11006400 390000 13774500 425000 14977500 448000 15961000 436009 16384500 1728000 72093900 

- Yem A^oçlondrrra Ha. 103000 4060000 105000 4284000 110000 448800C 118000 4962000 120000 4896000 553000 22710000 

Ha 208000 6926400 285000 9490500 315000 10489500 330000 10989000 345000 11468500 23152500 49383900 

02 EROZYON KONTROLÜ 4280000 5320000 6400000 6600000 7200000 0 29800000 

- Yeni eıorycrı kontrolü Ha. 22000 :?080000 24000 3360000 26000 3640000 28000 3920000 30000 4200000 130C00 18200000 

- Bekim Ha 30000 1200000 49000 1960000 69000 2760000 67000 2680000 75000 3000000 290000 11600000 

03 MERA ISLAHI 190000 2920C0 386000 448000 510000 0 1826000 

-Yeni mere ıslahı Ha. 10000 150000 12000 180000 14000 210000 16000 240000 18000 270000 70000 1050000 

• Bakım Ha. 5000 40000 14000 112000 22000 176000 26000 208000 30000 240000 97000 776000 

0A KAYAKÇI UÖ! GEUŞT 87500 87500 87500 87500 87500 0 437500 

r i i < w _ Ha. 2000 100000 2000 100000 2000 100000 2000 100000 2000 100000 10000 500000 

06 FİDAN URETıMI Mil Ad 54C 7668000 550 7810000 570 8094000 580 8238000 596 8449000 2835 40257000 
07 TOHUM ÜRETİMİ Ton. 375 378000 410 413280 440 443520 475 478800 510 514Ü80 2210 2227680 

00 KADASTRO Ha 1000 16600C 1000 166000 1000 1660001 1000 166000 1000 166000 5000 830000 

C9 AMENAJMAN Ha. 1885, 58404 1943 60233 1783 55273 2113 65503 2022 62682 9746 302095 

10 ORMAN YCllU 1817512 1816062 1814612 1813887 1810262 0 9072335 

11 DİĞERLERİ 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 0 5000000 

8-YATIRIM DIŞI FaAUYETlER 41442053 42530150 43081505 43874468 45177905 0 216106081 

01 ORMAN ÜRÜNÜ ÜRETİMİ m3 29279 24228373 23348 24285470 23462 24379805 29577 24474S68 29702 24578405 147368 121947021 

02 TABU GENÇLEŞTİRME Ha. 31500 1260000 31500 1260000 31500 1260000 31500 1260000 31500 1260000 157500 6300000 

03 SUNİ GENÇLEŞTİRME Ha. 38500 3466000 39500 3465000 38500 3465000 38500 3465000 38500 3466000 192500 17325000 

0« GENÇUK BAKIM! Ha 72270 2467180 83770 2848180 92800 3155200 94500 3213000 94500 3213000 437840 14886560 

05 KULTUR BaKJKIİ Ha. 12000C 4080000, 130000 4420000 130000 4420000 140000 4760000 140000 4760000 660000 22440000 

06 SIKLIK BAKİMİ Ha. 85000 2550000 90000 2700000 96000 285000C 100000 3000000 140000 4200000 510000 15300000 

07 ENERJİ ORMANI TESİSİ Ha 40000 1200000 45000 1350000 45000 1350000 5000(7 1500000 50000 1500000 230000 6900000 

08 YANGIN EMNI YOLU 500 17500 500 17500 500 17500 500 17500 500 17500 2500 87500 

09 KULE-KULÜBE YOLU Km. 200 6000 200 6000 200 6000 200 6000 200 6000 1000 30000 
10 YOL TAMİR BAKİM Km 110000 165000 110000 165000 110000 165000 110000 165000 110000 165000 550000 825000 
11 YANGINLA MÜCADELE 1513000 1513000 1513000 1513000 1513000 0 7565000 

12. DİĞERLERİ 500000 500000 500000 500000 500000 0 2500000 

TOPLAM 67815869 72956445 76162390 78342358 80947849 376224910 

Not: 1) 1995-1999 Dönemi ormancılık faaliyetleri ile ilgili hedefler, diğer çalışma gurubu raporlarından derlenmiştir. 
2) Adam/Gün ler. fiziki hedeflerle birim işdekj (1 Ha. da, 1 km de, 1 rr»3 de) işçilik paylarının çarpımı ile bulunmuştur. 
3) İşçilik paylan tablo:227den alınmıştır 
4) Birim işdeki. işçilik payı olmayan faaliyet için, ormancılık taaliyetlennde genel kabul görmüş oranlar esas alınmıştır 
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TABLO : 230 - ORMANCILIK SEKTÖRÜ 1990 - 1994 YILLARI GELİRLERİ 

(CARİ FİYATLARLA MİLYON TL) 

YILLAR 

KENDİ GELİRLERİ HÂZİNEDEN 

SAĞLANAN 

GELİR % TOPLAM 

Satış 
Geliri % 

Diğer 
Gelirler % TOPLAM % 

1990 1700401 80.9 236751 11 1937152 921 165956 8 2103108 

1991 2465767 78.8 301525 96 2767292 88 5 360194 12 3127486 

1992 4239646 75 347368 6.1 4587014 81 2 1065187 19 5652201 

1993 6927216 70.6 690158 7 7617374 776 2199129 22 9816503 

1994 9500000 632 2183000 15 11683000 778 3339000 22 15022000 

Kaynak : Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü kayıtları 
Not 1) 1990-1993 yılları kendi gelirleri; OGM Dönersermaye Bilançoları ve Katma Bütçe kesin sarfiyatından. 

1990-1993 yıllan hâzineden sağlanan gelir; genel ve katma bütçenin kesin sarfiyatından 1994 gelirleri; 
bütçeden derlenmiştir. 

2) Satış gelirleri her türlü orman ürünü satışını, diğer gelirler tamirhane, orman içi dinlenme yerleri hizmetleri, 
ormanlık alanlarda maden, turistik tesis v s. için yapılan saha tahsisleri, müsadereli orman envai satışı, 
alınan faizler, sabit kıymet terkini vs sağlam gelirlerdir. 

3) 1994 rakamları bütçe değerleridir 
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TABLO : 231 -1981 -1992 YILLARINDA PİYASA FİYATININ ALTINDA FİYATLA ORMAN 
ÜRÜNÜ SATIŞLARI NEDENİYLE MEYDANA GELEN GELİR KAYIPLARI 

(Cari Fiyatlarla Milyon TL.) 

GELİR KAYIPLARI 

YILLAR Yasalar Gereğince SEKAya yapılan TOPLAM 

1981 12129 590 12719 

1982 17487 1176 18663 

1983 23388 4656 28044 

1984 27182 13032 40214 

1985 29905 16093 45998 

1986 43904 27328 71232 

1987 84552 52896 137448 

1988 221196 22250 243446 

1989 324700 21713 346413 

1990 316400 82100 398500 

1991 337647 113665 451312 

1992 588838 70176 659014 

Kaynak : Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri 
Yıllık Bilançolarından derlenmiştir. 
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TABLO 232 - 1990 - 1993 YILLARI GİDERLERİNİN BÜTÇELERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI 

(Cari fiyatlarla milyon TL.) 

Yıllar 

GİDER 

ÇEŞİDİ 
Döner Sermaye Katma Bütçe Genel Bütçe Toplam 

Tutarı Payı Tutarı Payı Tutarı Payı Tutarı 

1990 

Yatınm 365300 95 16400 43 2006 0.5 383706 

Cari 1190600 82 263000 18 0 0 1453600 

T ransfer 286000 97 9300 3.1 0 0 295300 

Toplam 1841900 86 288700 14 2006 0.1 2132606 

1991 

Yatınm 505000 92 43200 7.9 0 0 548200 

Cari 1871000 80 463000 20 0 0 2334000 

Transfer 368900 95 17800 4.6 0 0 386700 

Toplam 2744900 84 524000 16 0 0 3268900 

1992 

Yatınm 205700 53 13400 3.5 167180 43 386280 

Cari 3320600 79 818000 19 57088 14 4195688 

T ransfer 647387 94 38000 5.5 6563 0.9 691950 

Toplam 4173687 79 869400 16 230831 4.4 5273918 

1993 

Yatınm 392863 65 27578 46 184811 31 605252 

Cari 6372414 75 1351675 16 767437 9 8491526 

T ransfer 821937 77 38359 36 201881 19 1062177 

Toplam 7587214 75 1417612 14 1154129 11 10158955 

Kaynak : Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü yatınm gerçekleşme raporları 

Genel ve Katma Bütçe kesin sarfiyatları n d an derlenmiştir. 
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TABLO 233 - ORMAN BAKANLIĞ11990-1993 YILLARI KONSOLİDE GİDERLERİ (Gider Çeşitleri itibariyle) 

Yıllar Yatırım 

Giderleri 
Cari Giderler % Transfer % Toplam 

% Üretim 

Giderleri 
% Orman Bakım 

Giderleri 
% Diğer Cari 

Giderleri 
% Toplam 

1989 258400 17 6 354200 242 192200 13.1 328300 22.4 874700 59.7 332700 22.7 1465800 
1990 383706 18 516300 242 325800 15.3 611500 287 1453800 682 299300 13.8 2132806 
1991 548200 16.8 853000 26.1 468000 14.3 1013000 31 2334000 71.4 388700 11.8 3288900 
1992 386280 732 1295300 24.6 1101700 209 1798688 34.1 4195688 79.6 691950 13.1 5273918 
1993 605252 596 2377657 234 2327309 229 3786560 373 8491526 836 1062177 10.5 10158455 

512 



TABLO : 234 - 1983-1993 YILLARINDA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ÖDENEN 
HAZİNE HİSSESİ, VERGİLER VE ÇEŞİTLİ FONLARA YAPILAN ÖDEMELER 

          (MİLYON TL) 

YILLAR 

ORKÖY 
FONU 

Hazine 

Hissesi 
Kurumlar 
Vergisi 

Çoçuk Esir. 
Kurumu 
Hissesi 

Savunma 

San. Des. 
Fonu 

Sosyal Yar 
ve Day. 
Fonu 

Mesleki 

Eğitim ve 
Çırak Fonu TOPLAM 

Orman 
Genel 

Müdüriüğü 
Ödemelerin 
Gelire Oranı 

1983 1483 2817 10807 760 15867 117838 134651 

1984 3749 5260 27295 1711 38015 199551 1905027 

1985 3777 10467 36643 2320 1099 54306 265827 2042908 

1986 5908 17117 58255 3674 1748 13253 583 100538 412457 2437539 

1987 5209 25447 71532 5398 2146 24914 715 135361 595764 2272057 

1988 3428 37187 63968 7567 2559 35621 640 153970 799879 1924916 

1989 3112 116439 29261 12262 1463 57851 292 220680 1261400 1722179 

1990 423 36012 4240 17647 212 82577 42 141153 1809209 7801918 

1991 0 51583 0 25440 242 115591 0 192856 2647367 7284823 

1992 12846 89550 134845 43499 6742 206386 0 493848 4448202 1110219 

1993 0 145793 0 0 0 330414 0 476207 7330991 6495807 

Kaynak: OGM Yıllık Döner Sermaye Bilançolarından derlenmiştir. 
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TABLO: 235- ORMAN BAKANLIĞININ VII'NCİ BEŞ YILLIK PLAN DONEMİ 
GELİR GİDER TAHMİNİ 

(1993 yılı fiyatlarıyla milyar TL) 
YILLAR 

TOPLAM GELİR GİDER ÇEŞİDİ 1995 1996 1997 1998 199S 

A-GELİRLER 12429 12710 13055 13402 13754 65350 

1 - Satış geliri 11679 11960 12305 12652 13004 G1600 

2- Diğer gelirler 750 750 750 750 750 3750 

B-GİDERLER 19902 19673 20235 20884 21126 101820 

1 - Yatırım giderleri 9295 8955 9415 9952 10029 47646 

2- Cari giderler 

- Üretim giderleri 2882 2958 3040 3123 3207 15210 

-Orman bakım 2525 2560 2580 2609 2690 12964 

-Diğerleri 4100 4100 4100 4100 4100 20500 

Toplam 9507 9618 9720 9832 9997 48674 

3- T ransferter 1100 1100 1100 1100 1100 5500 

0 

FARK (-) -7473 -6963 -7180 -7482 -7372 -36470 
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TABLO: 236 - VII'NCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE ORMANCILIK SEKTÖRÜ 
YATIRIMLARININ GELİRLERLE KARŞILANMASI 

(1993 Fiyatlarıyla milyar TL.) 

YILLAR GELİRLER 
TOPLAM 

YATIRIMLAR 

Yatırımların Ormancılık 

Sektörü Kaynaklarından 
Karşılanan Karşılanmayan 
Tutarı % Tutarı % 

1995 12429 9295 4222 45 5073 55 

1996 12710 8955 4692 52 4263 48 

1997 12055 9415 3935 42 5480 58 

1998 12402 9952 4170 42 5782 58 

1999 12754 10029 4357 43 5672 57 

Toplam 62350 47646 21376 45 26270 55 

TABLO: 237- 1990-1993 YILLARI ANA ORMANCILIK FAALİYETLERİNDEKİ 
GELİŞMELER 

YILLAR 

AĞAÇLAN 
DIRMA 

Ha. 

EROZYON 

KONTROLÜ 

Ha 

FİDAN 

ÜRETİMİ 
M il.adet 

AMENAJMAN 

Bin Ha. 

KADASTRO 

Bin Ha. 

YOL 

İNŞAATI 
Km. 

1990 79422 9920 1771 1472 757 1801 

1991 56528 2016 850 1313 725 1590 

1992 42661 3660 0 1536 729 1644 

1993 27058 6872 630 1900 690 0 

Toplam 205669 22468 3251 6221 2901 5035 

Yıllık 

Ortalama 51417.25 5617 812.75 1555.25 72525 1258 75 

Kaynak: Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü yıllık yatırım gerçekleşme 
raporlarından derlenmiştir. 

TABLO: 238 -1990-1993 YATIRIM HARCAMALARI VE İŞÇİ İSTİHDAMI 

(Cari fiyatlarla milyon Tl) 
Yatırım İşçi Sayısı Bir iş İstihdamı için 

Yıllar Tutarı Bin/adaml./gün gerekli yatırım tutarı 
1990 383706 158083 24158 
1991 548200 21098 25984 
1992 386280 23622 16353 
1993 605252 19332 31308 
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TABLO : 239 ORMAN BAKANLIĞI 1990-1993 YILLARI KONSOLİDE GİDERLERİ (Gider Çeşitleri itibariyle) 

Cari Fiyatlarla (Milyon TL.) 

YILLAR 

YATIRIM 

GİDERLERİ % 

CARİ GİDERLER 

% TRANSFER % TOPLAM 

ÜRETİM 

GİDERLERİ % 

ORMAN BAKIM 

GİDERLERİ °/o 

DİĞER CARİ 

GİDERLER % TOPLAM 

1989 258400 17.6 354200 242 192200 13 1 328300 224 874700 59.7 332700 22.7 1465800 

1990 383706 18 516300 24.2 325800 15.3 611500 28 7 1453600 682 295300 13.8 2132606 

1991 548200 16.8 853000 26.1 468000 14.3 1013000 31 2334000 71.4 386700 11.8 3268900 

1992 386280 7.32 1295300 246 1101700 209 1798688 34 1 4195688 79.6 691950 13.1 5273918 

1993 605252 5.96 2377657 23 4 2327900 229 3786560 37 3 8492117 836 1062177 10.5 10159546 
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BÖLÜM-17 

YAYIN, TANITIM VE DÖKÜMANTASYON 
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BÖLÜM-17 
YAYIN, TANITIM VE DOKÜMANTASYON 

17.1. GİRİŞ: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman alanlarının her 
geçen gün biraz daha azalmasına ve dolayısıyla orman kaynaklarının fonksiyonel 
değerlerinin giderek ortadan kalkmasına rağmen orman konusu kamuoyunda 
yeterince ilgi görmemektedir. 

ülkemizde orman içi ve civarında yaklaşık 17.000 köyde 10.000.000 orman 
köylüsü yaşamaktadır. Orman varlığı ile ekonomik, hukuksal ve kurumsal ilişkiler 
içinde bulunmak zorunda olan bu kitle, yaşantısını sürdürebilmek için çevresinde 
bulunan orman kaynağından düzensiz bir biçimde yararlanma yollarına 
başvurmaktadır. 

Orman köylülerinin ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmişlik düzeyi, bu 
insanların çıkarları ile ormancılık politikası arasındaki çelişkiler, doğrudan 
ormanlarımızın azalmasına yolaçmakta ve ormancılık çalışmalarının teknik ve 
ekonomik gereklere uygun olarak yürütülmesini de güçleştirmektedir. 

Ormancılık sektörünün amacına ulaşabilmesi için orman halk ilişkilerinin 
daha iyiye götürülebilmesinde etkin yayın ve tanıtım faaliyetlerinin rolü 
küçümsenemez. 

17.2. GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

17.2.1. Genel Bilgiler : Türkiye'nin en eski kuruluşlarından biri olan Orman 
Teşkilatı kuruluşundan bu yana yayın-tamtım konusuna ilk defa 1937 yılında 
çıkarılan 3116 Sayılı Orman Kanununda yer verilmesine rağmen, yeterli deneyim, 
organizasyon ve kaynak aktarımı olmadığı için ulusal boyutta hedefine 
ulaşamamıştır. 

Bundan önceki 5 yıllık kalkınma planlarında; Ormancılık sektörünün yayın- 
tamtım ve dokümantasyon konusuna gereken önem verilmemiş, böylece de sürekli 
artan sorunlarla günümüze gelinmiştir. 

Günümüzde söz konusu faaliyetler Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı 
ve Genel Müdürlükler bünyesindeki ilgili Şube Müdürlükleri ile yürütülmektedir. 

17.2.2. Dünya'daki Uygulamalar: Gelişmiş ülkelerde "yeşil Kitaplar” ile ülke 
insanına doğa ve çevre sevgisi aşılanmakta, "Kırmızı Kitaplar" ile de tehlikedeki 
doğal varlıklar, tüm insanlara ve eğitimin her aşamasındaki öğrencilere ilginç 
programlar ile öğretilmektedir. 

örneğin "American's Wonderlands" adlı kitap "The National Coographic 
Sooicty" (Ulusal Coğrafya derneği) tarafından yayınlanmış ve orman turizminin 
patlamasına yolaçmış, ulusal bir bilinç yaratmıştır. Yine 1950'li yıllarda orman 
yangınım inceleyen "Fire" adlı roman 10 milyon civarında satış yapmış; filmi gişe 
rekorları kırmış ve önemli bir orman bilinci yaratmıştır. 

17.2.3. Türkiye'deki Uygulamalar : Türkiye'de ormancılık sektörüne ilişkin 
olarak yürütülmekte olan yayın ve tanıtım faaliyetleri oldukça yeni, dar kapsamlı 
ve az sayıda gerçekleşebilmiştir. Tanıtım faaliyetleri kapsamında 21 mart dünya 
ormancılık günü ve ağaç bayramları dışında ilk ciddi çalışmalar 1982 yılından 
itibaren başlar. TV. belgeselleri ve spot filmler, radyo ve TV. konuşmaları, 
fotoğraf yarışmaları ve sergileri, resim yarışmaları ve sergileri, slayt, hikaye, 
roman ve şiir yarışmaları ile sempozyum, seminer ve fuarlar düzenlenmiştir. 

518 



Yayın faaliyeti kapsamında ise, son on yıl içerisinde, ormancılığın muhtelif 
konularında kitaplar ve periyodikler, muhtelif broşürler, afiş ve çıkartmalar belli 
başlı yayım faaliyetleri olarak görülmektedir. Ancak amaca hizmet edecek ölçüde 
ve nitelikte standartlara sahip oldukları söylenemez. 

17.3. POLİTİKALAR 

1- Yayın tanıtım ve dokümantasyon konularında uzmanların çalıştığı bir 
merkez kurulmalıdır. Bu merkez gerekli planlamayı yaparak organize olmalıdır. Bu 
organizasyon, çağdaş araç, gereç ve donanımla desteklenmelidir. 

2-Yayın ve tanıtım çalışmalarının yeterli düzeyde ve etkinlikte yapılabilmesi 
için, gerekli olan finans, cihaz, ekipman modern araç gereç ihtiyaçlarının temini 
konusunda Vll'nci Beş Yıllık kalkınma Plam'm kapsayan 1995-1999 yılları 
bütçelerine gerekli ödenekler konulmalıdır. 

3- Yayın-tanıtım ve dokümantasyon konularında teşkilatımızın her 
kademesinde çalışacak elemanların, konu ile ilgili kuruluşlar (Fakülteler, TOOAIE, 
Çevre, Turizm, Kültür Bakanlıkları vb.) ile işbirliği yapılarak hizmet içi ve hizmet 
öncesi eğitimlerini sağlamalıdır. 

4- Orman sevgisi ve bilincinin ancak çağdaş bir eğitim düzeyi ile 
gerçekleşebileceği olgusundan hareketle, özellikle okul öncesi çağdan başlanarak, 
ilk, orta ve lise dengi okullar ile askerlik görevi sırasında bu konuda kapsamlı 
bir eğitime mutlaka yer verilmelidir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
koordinasyon sağlanarak, çevre ve ormancılık konularında eğitilecek din 
adamlarının, vaazlarında ülkemiz için hayati önemi olan bu konuyu işlemeleri ve 
etkili olmaları için her türlü olanak seferber edilmelidir. 

5- Sürekli olarak konuyu gündemde tutacak fikirler üreterek hayata 
geçirecek önlemler alınmalıdır. 

6- Yurtta ve dünyada konuyla ilgili Yarışma, Festival gibi etkinliklerin 
içinde olunmalı veya etkinlikler yaratılmalıdır. 

7- Fotoğraf yarışmaları düzenlenmeli ve dereceye giren eserlerin telif 
hakları satın alınarak Poster, Takvim, Bilboardlarda sergilenmeli, reklamcılık 
sektöründe değerlendirilmelidir. 

8- Dağcılık, Kanoculuk, Kayakçılık gibi etkinlikler tertip edilmeli, bunlara 
uluslararası boyutta katılım sağlanmalıdır. 

9- Yeni tabiat harikaları ve seyir yerleri araştırılarak buralara turist 
kafilelerinin gelebilmeleri sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu tür etkinlikler 
yapılan masrafları da fazlasıyla geri kazandıracak maddi imkanlar sağlar 

10- Türkiye'de bir zamanlar kurumlaşmış olan ancak desteksizlik nedeniyle 
sönmeye yüz tutan "izcilik” teşkilatı geliştirilmeli ve ilkelerine, orman ve orman 
sevgisi eklenerek ormanlarımızda kamplar kurmaları sağlanmalıdır. Bu kamplarda 
onlara sevgiyle yaklaşarak ormanlar tanıtılmalıdır. 

11- Dağ ve orman turizmine yönelik yatırımlar gerçekleştirilmelidir. 

12- "Ormancılık Tanıtım Fonu" kurularak, bu fona devletin, özel sektörün, 
özel şahısların ve derneklerin katkısı temin edilmelidir. Ormanların korunması, 
geliştirilmesi ve sevdirilmesine yönelik çeşitli etkinliklerin; sponsor kuruluş veya 
kişiler aracılığı ile reklam karşılığı yapılmalı veya medyalarda yayınlanması 
sağlanarak, hedef k’tlelere ulaşılmalıdır. 
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13- Ülkemiz insanının ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik yapısı 
gözönünde tutularak programlanıp hazırlanacak yayın, eğitim ve tanıtım 
çalışmalarına halkımızın gösterdiği yaklaşımlar, yapılacak sosyo-psikolojık ve 
sosyo-ekonomik, istatistik çalışmaları ile belirlenmeli, sonuçlar değerlendirilip, 
planlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı ölçülmelidir. 

Ayrıca yapılan bu çalışmaların Milli Ekonomiye katkılarının tesbiti 
konularında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapılmalıdır. 

13- Orman teşkilatınca uygulanacak Dış kaynaklı Projelere yayın tanıtım ile 
ilgili bölümler konularak, yayın-tamtım faaliyetleri desteklenmelidir. 

14- Ormancılık sektöründe Ulusal ve Uluslararası çalışmaları ve literatürü 
derlemek üzere kuruluş aşamasında olan ''Dokümantasyon ve Enfermasyon 
Merkezi"ne en kısa sürede işlerlik kazandırılmalıdır. 
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B ö L ü M - 18 

RAŞTIRMA-EĞÎTIM 
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BÖLÜM-18 
ARAŞTIRMA-EölTIM 

18.1. ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI: 

18.1.1. MEVCUT DURUM: 

Ormancılığa ilişkin temel araştırmalar; Orman Fakülteleri, uygulamalı 
araştırmalar ise; "Bölgesel Araştırma Müdürlükleri" kapsamında 11 adet ormancılık 
Araştırma Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

18.1.1.1. Orman Fakülteleri: 

Yüksek öğretim Kurumu'na bağlı çeşitli üniversiteler bünyesinde yer alan 
Orman Fakülteleri, öğretim ve eğitimin yanında temel araştırmalar yapmaktadır. 
Bağlı olduğu üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüleri kanalıyla yapılan Yüksek 
lisans ve doktora düzeyindeki bilimsel araştırmalar yine de temel araştırmalar 
niteliğinde olduğundan Orman Fakültelerinden, uygulamanın aktüel sorunlarına 
yönelik uygulamalı araştırmalar şu anda beklenemiyeceği için bu bölümde ayrıntılı 
olarak ele alınmamıştır. 

18.1.1.2. Araştırma Müdürlükleri 

ülkemiz ormancılık sektöründe 11 adet Araştırma Müdürlüğü mevcuttur. Söz 
konusu 11 adet Araştırma Müdürlüğünden 9 adedinin kuruluş yapıları ayni, diğer 
iki adedinin ise kuruluş yapıları ve faaliyet alanları farklı durumdadır. 

Bu nedenle, bu bölümde 9 adet Ormancılık Araştırma Müdürlükleri ile, anılan 
diğer iki adet Araştırma Müdürlüklerinin görev ve tarihsel gelişim açısından 
durumu ayrı ayrı ele alınmıştır. 

18.1.1.2.1. Ormancılık Araştırma Müdürlükleri: 

18.1.1.2.1.1. Görev 

Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinin genel olarak görevi, ülkemiz orman 
kaynaklarının devamlılığım bozmadan rasyonel ve teknik bir ormancılığın 
yapılabilmesi için orman, ormancılık ve orman sanayii ile ilgili uygulamaya dönük 
araştırmalar yaparak her türlü mevcut soruna çözüm yolları bulmaya 
çalışmaktadır. 

18.1.1.2.1.2. Tarihsel Gelişim 

Ormancılık sektörüne ilişkin ilk araştırma birimi 1952 yılında Bolu’da 
"İstasyon Müdürlüğü" olarak kurulmuştur. Daha sonra 1955 yılında merkezi 
Ankara'ya taşınarak "Ormancılık Araştırma Enstitüsü "adım almıştır. 

Taşrada Enstitüye bağlı 6 adet Araştırma Müdürlüğü (Erzurum, Trabzon, 
Bolu, İzmir, Antalya, Elazığ) bulunmakta idi ve ayrıca İstanbul'da Marmara 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Adana'da Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğü kurulmuş ancak faaliyete geçirilememişti. 

1992 yılında Orman Bakanlığının yeniden kurulması ile 1992 yılından itibaren 
Araştırma Müdürlüklerinin Enstitüye olan bağımlılığı kaldırılmış, ve dolayısıyla 
Enstitü; İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 
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18.1.1.2.2. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçlan Araştırma Müdürlüğü 

18.1.1.2.2.1 Görev 

Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçlan Araştırma Müdürlüğünün görevi, 
yurdumuzun çeşitli yetişme muhiti koşullarına en iyi uyacak endüstriyel ve 
ekonomik değeri yüksek kavak, söğüt ve hızlı gelişen yabancı tür orman 
ağaçlarının belirlenmesi, yetiştirilmesi ve geliştirilmeleri, ürünlerinin 
değerlendirilmesinde ve zararlılardan korunmasında ortaya çıkacak sorunların 
çözümü için yapılacak uygulama ve geliştirme karakterindeki ve mahiyetindeki 
araştırmaları düzenleyip yürütmektedir. Elde edilen bilgilerin yetiştiricilere 
ulaşmasını sağlamak üzere mektup, konferans, seminer ve işbaşında eğitim yolu ile 
extension (yayım) faaliyetlerinde bulunmaktır. 

18.1.1.2.2.2. Tarihsel Gelişim 

Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, "İzmit 
Fidanlık Müdürlüğü” olarak 1956 yılında kurulmuş, tesisleri tamamlandıktan sonra 
"Kavakçılık Araştırma Enstitüsü" olarak 1962 yılında resmen araştırma 
faaaliyetlerine başlamıştır. 1967 yılında Enstitü'nün çalışma konularına Okaliptüs 
ve 1968 yılından itibaren de hızlı gelişen yabancı türler dahil edilerek 
faaliyetlerine "Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçlan Araştırma 
Enstitüsü"adı altında devam etmiştir. Adı geçen Araştırma Enstitüsü'nün, biri 
Ankara'da Orta Anadolu ve diğeri Tarsus'da Akdeniz Bölgesi Araştırma 
Müdürlükleri olmak üzere 2 adet faal taşra birimi bulunmaktaydı. Samsun- 
Gelemen'deki Karadeniz, Erzincan'daki Doğu Anadolu, Izmir-Torbalı'daki Ege ve 
Diyarbakır'daki Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki Araştırma Müdürlükleri ise 
gayri faal durumdaydı. 

18.1.1.2.3. Orman Ağaçlan ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü 

18.1.1.2.3.1. Görev 

Orman Ağaçları ve Tohumlan Islah Araştırma Müdürlüğünün görevi; Kaliteli 
Orman ağaç ve ağaççıklarının tohumlarım temin etmek için gerekli kaynakları 
seçmek, ağaç ıslahı ve kalite kontrol çalışmaları yapmak, tohum, meyve, fidan ve 
kozalakların satışı, ihracı, ithali ve tohum üretim tekniği ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, bu konulara ilişkin eğitim çalışmalarım yapmaktır. 

18.1.1.2.3.2. Tarihsel Gelişim 

1964 yılında Ankara-Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı 
olarak kurulan "Orman Tohumlan laboratuvar Müdürlüğü", 1969 yılında imkanları 
genişletilerek "Orman Ağaçlan ve Tohumlan Islah Enstitüsü Müdürlüğü"ne 
dönüştürülmüştür. 

1992 yılında da görevleri arasına araştırma çalışmaları da eklenerek "Orman 
Ağaçlan ve Tohumlan Islah Araştırma Müdürlüğü" adım almıştır. Halen Orman 
Bakanlığı'na bağlı taşra kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu günkü durumda, doğrudan Bakanlığa bağlı olarak kurulu bulunan 11 adet 
Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinin adları ve bulundukları merkezler Tablo: 
240’da belirtilmiştir. 

8.1.2. Teşkilat ve Personel : 

Ormancılık Araştırma Müdürlükleri'nin 9 adedinin kuruluş yapılan ayni, 
Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçlan Araştırma Müdürlüğü ile Orman Ağaçları 
ve Tohumlan Islah Araştırma Müdürlüğü'nün kuruluş yapıları ise farklı 
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durumdadır. 

Bu nedenle, iç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Araştırma 
Müdürlüklerinin kuruluş yapısı ve personel durumu Tablo: 241'de belirtilmiştir. 

Tablo: 241'in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 9 adet Araştırma 
Müdürlüğündeki 10 adet Araştırma Bölüm Başmühendisliğinde ve Ormancılık 
Araştırma Müdürlüklerine bağlı olarak kurulan 8 adet Araştırma Ormanı Şefliğinde 
toplam 97 eleman araştırıcı olarak görev yapmaktadır. 

Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçlan Araştırma Müdürlüğünde 7 adet 
Araştırma Bölüm Başmühendislikleri bulunmaktadır. Bunlar; Yetiştirme, Ağaç Islahı 
ve Tohum Teknolojisi, Koruma, Toprak ve Ekoloji, Hasılat ve Ekonomi, Proje, 
Planlama ve Değerlendirme, Halkla ilişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırma Bölüm 
Başmühendislikleridir. 

Müdürlükte halen 28 araştırmacı teknik eleman ve 29 büro ve hizmet elemanı 
görev yapmakta olup, toplam personel sayısı 57 dir. 

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü bünyesinde 5 adet 
Başmühendislik bulunmaktadır. Bunlar; Tohum Kaynakları Araştırmaları, Üretim ve 
Değerlendirme Araştırmaları, Kalite Kontrol Araştırmaları, Proje, Planlama ve 
Değerlendirme Bölüm Başmühendislikleridir. 

Müdürlük, bu Başmühendisliklerde çalışan 12 araştırmacı teknik eleman 
(Orman Mühendisi), 16 büro ve hizmet elemanı ve 19 adet mevsimlik işçiden oluşan 
toplam 47 kişilik kadrosu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

18.1.3. Problemler 

1- Ormancılık Araştırma Müdürlükleri ülke çapında kurulmuş ve faaliyete 
geçmiştir. Fakat bu müstakil müdürlüklerde mevcut bulunan bölüm 
başmühendisliklerinde yeterli sayıda yetişmiş, hatta bazı müdürlüklerin bazı 
bölümlerinde hiç araştırıcı eleman bulunmamaktadır. Bu durum ise istenilen 
seviyede araştırma projesi yapılmasında ve söz konusu projelerin uygulamaya 
aktarılmasında aksamalara sebep olmaktadır. 

2- Bugüne kadarki uygulama sonuçlarında, araştırma ormanı dışında kurulan 
deneme alanlarının yeterli korunamadığı gözlenmiştir. Bu nedenlerle Ormancılık 
Araştırma Müdürlüklerine bağlı olarak daha fazla sayıda araştırma ormanına ihtiyaç 
bulunmaktadır, örneğin Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü çalışma 
alanım temsil edebilecek sayıda ve 1000-2000 ha büyüklüğünde olmak üzere en az 
iki, en çok beş adet daha araştırma ormanı seçilerek, bunların yönetim ve 
denetimi Araştırma Müdürlüğüne bağlanmalıdır. Bu müdürlük bünyesinde görülen 
Meryem Ana Araştırma Ormam'nın büyük bir bölümü milli park olarak ilan edilmiş 
olduğundan, buradaki Araştırma Ormanı Şefliği idare binasının kullanımı Milli 
Park'lara devredilmiştir. Buna benzer uygulamalar Araştırma Müdürlüğünün 
çalışmasını etkilemiş, ayrıca yeni bir Araştırma Ormanı Şefliği idare binasına da 
ihtiyaç duyurmuştur. Bu tip uygulamalar kesinlikle durdurulmalıdır. Ayrıca, 
Karabucak okaliptüs ormanının araştırma ormanı olarak Doğu Akdeniz Ormancılık 
Araştırma Müdürlüğü yönetiminde bulunmaması, deneme alanlarının seçimi, deneme 
alanlarında yapılacak çalışmalar konusunda yeterince esnek ve hızlı hareket 
edilmesini önleyen bir problem olarak görülmektedir. Diğer taraftan, okaliptüs ile 
ilgili olarak yamaç arazilerde araştırma çalışmalarının yapılabilmesine olanak 
sağlayacak 50-200 m yükseltide araştırma ormanının bulunmaması da çalışmaları 
kısıtlamaktadır. Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nün ise hiç araştırma ormanı 
bulunmamaktadır. 
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Bölge bazında faaliyet gösteren 9 adet Araştırma Müdürlüklerinde yeterince 
araştırma ormanı bulunmaması yanında, spesifik konu bazında faaliyet gösteren 
2 adet Araştırma Müdürlüklerinde de araştırma projelerinin uygulanacağı yer 
temininde güçlük çekilmektedir. Bu nedenle, konu bazında faaliyet gösteren 2 adet 
Araştırma Müdürlüklerinde fidanlık, sera, arboretum, vb. kurulabilmesi ve 
araştırma projelerinin aplike edilebilmesi için kendi tasarruf ve sorumlulukları 
altında araştırma ormanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

3- Merkezi İzmit'te olan Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları 
Araştırma Enstitüsü, kuruluşundan 1983 yılma kadar 7 ayrı coğrafi bölgede 
bulunan araştırma istasyonları ile yurt düzeyinde çok etkin faaliyette bulunarak 
kavakçılığın geliştirilmesi yönünde büyük bir atılım sağlamıştır. Nitekim 1963 
yılında yapılan envanter çalışmalarına göre 300.000 m3/yıl olarak tahmin edilen 
kavak odunu üretimi 1983 yılında yaklaşık 3.000.000 m3/yıl düzeyine çıkmıştır. 
Diğer bir deyimle kavak odunu üretimi 10 misli artmıştır. Oysa istasyon 
müdürlükleri kapatıldıktan sonra kavak odunu üretiminde duraklama meydana 
gelmiş ve 1993 yılındaki kavak odunu üretimi ancak ortalama 3.500.000 m3/yıl'a 
yükselebilmiştir. Bunun sebebi ise; Enstttü'nün küçültülmesi, araştırıcı personel 
sayısının çok yetersiz sayıya düşürülmesi, yurdun her tarafında etkin bir şekilde 
araştırma ve extension (yayım) faaliyetinde bulunamamasıdır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, kavak ve hızlı gelişen tür orman ağaçları 
konusunda araştırma ve uygulama yapabilecek örgütün, 1962 yılındaki 
fonksiyonunu yerine getirecek şekilde ülke çapında teşkilatlanarak kurulması 
gerekir. Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinde kurulan "Kavakçılık Araştırmaları 
Bölüm Başmühendisliği" nden bu fonksiyonu beklemek mümkün değildir. 

4- Araştırma Müdürlükleri ve Yüksek öğretim Kuruluşları arasındaki 
dayanışma ve işbirliğini arttırıcı ve kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. Ne yazık ki araştırma elemanlarının yetiştirilmesini sağlayacak 
yüksek lisans doktora programlarına katılım özendirici hale getirilemediğinden 
eğitim olanaklarından azami ölçüde yararlamlamamakta ve ayrıca hizmet içi eğitim'e 
önem verilmemektedir. 

5- ülkemiz ormancılığında yeni gelişmeler ve ormancılık politikalarındaki 
değişmeler sebebiyle ortaya çıkması muhtemel bazı ormancılık meselelerinin 
çözümlenmesi için daha kapsamlı araştırmaların yapılması zaruri olacaktır. Bu 
durum, müstakil araştırma müdürlüklerinin yetişmiş araştırmacı teknik personel 
ihtiyacını giderek arttıracaktır. 

6- Orman ürünlerini değerlendirme konusu, memleketimizde de büyük bir 
önem taşımakta ve çok sayıda araştırma sorunlarını içermekte olup, özel tesis ve 
laboratu varlara gerek göstermektedir. Bu nedenle, ormancılık araştırma 
Müdürlüklerinde sadece bir bölüm başmühendisliği bu konuda yeterli 
olamamaktadır. 

7- Müstakil araştırma müdürlükleri kurulup, genel bütçeye geçildikten sonra 
ödenek konusunda önemli rahatlama olmuştur. Ancak, bu zamana kadar had 
safhada sıkıntılar yaşanmış, ödenek olduğu halde nakit sıkıntısı bulunduğu ileri 
sürülerek, döner sermayeden ödeme yapılmamıştır. Ülkemizde ormancılık araştırma 
çalışmalarına ayrılan yatırım ödeneklerinin tamamının, elde olmayan nedenlerle 
zaman zaman uygulamaya aktarılması mümkün olamamakta ve dolayısıyla araştırma 
çalışmaları aksamaktadır. 
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18.1.4. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER 

18.1.4.1. Gelişmeler 

"Sınırlar ötesi Hava Kirliliği Antlaşması- Hava Kirliliğinin Ormanlar üzerine 
Etkilerinin Gözlenmesi ve Değerlendirilmesi Uluslararası İşbirliği Programı” 
çerçevesinde "Hava Kirliliğinin Ormanlar üzerine Etkisi- Türkiye Projesi"nde Batı 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü görev yapmakta ve İç Anadolu Ormancılık 
Araştırma Müdürlüğü de lider kuruluş olarak yer almaktadır. Bu program 
çerçevesinde "Avrupa Topluluğu ve Uluslararası İşbirliği Programı Ormanları, 
Akdeniz Uzmanları Çalışma Grubu- 6. Uluslararası Eğitim Kursu" bu iki araştırma 
müdürlüğünün organizatörlüğünde 1993'de Antalya'da yapılmıştır. Ayrıca OGM- İç 
Anadolu ve Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlükleri ve Orta Doğu teknik 
üniversitesi tarafından, EMEP işbirliğiyle Antalya- Küçük Çaltıcak rekreasyon 
alanında "Hava Kirliliği ölçüm İstasyonu" kurulmuştur. 

Dünya bankasının kredi desteği ile yürütülen "Türkiye Tarımsal Araştırma 
Projesi"nde İç Anadolu (lider kuruluş), Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 
Ormancılık Araştırma Müdürlükleri görev yapmaktadır. 

Türkiye kestaneleri üzerinde gerçekleştirilen ve invitro yöntemi kullanılarak 
hastalıklara dayanıklı kestane yetiştirilmesini amaçlayan, İtalya ile ortak 
yürütülecek "Meyve ve Kereste üretimi için Kestane Ormanlarının Korunması, 
Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Projesi"nde İç Anadolu ormancılık Araştırma 
müdürlüğü lider kuruluş olarak yer almış ve araştırma müdürlüğünce her türlü 
ön araştırmalar ve ilgili yayınlar bitirilmiş, uygulama aşamasına gelinmiştir. Batı 
Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Türkiye'den kestane tomurcuğu ve 
meyvesi temin edilmesi çalışmasında İtalya'dan gelen ekiple birlikte görev 
yapmıştır. Ayrıca bu projeye ilişkin olarak Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğü, arazi çalışmalarına yoğun olarak katılarak görev almıştır. 

Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Dünya Bankası Çevre 
Fonu (GEF)'in hibe katkıları ile ortaklaşa yürütülen 11295-TU no'lu "Genetik 
Çeşitliliğin Yerinde Korunması" projesinde Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 
Bakanlığımız lider kuruluşu olarak çalışmalara katılmakta, İç Anadolu ve Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlükleri de projede görev almaktadır. 

Türk-Alman Teknik işbirliği, "Türk-Alman Ormancılık Projesi"nde İç Anadolu 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü görev yapmaktadır. 

FAO ile Orman Genel Müdürlüğü arasındaki anlaşma gereğince yürütülen 
TUR/82/003 no'lu "Türkiye'de Hızlı Gelişen Yapraklı Türlerle Orman Plantasyonları" 
isimli projede tüm Ormancılık Araştırma Müdürlükleri alt projeler alarak görev 
yapmıştır, örneğin bu projeye bağlı bir alt proje olan "Türkiye'de Okaliptüsün 
Yetişebileceği Bölgelerde Tür ve Orijin Seçimi Üzerine Araştırmalar" başlıklı proje 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü tarafından yürütülmüş ve 
sonuçlandırılmıştır. 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, FAO Akdeniz Ormancılık 
komitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve bütün Akdeniz ülkelerini içeren 
"Eucalyptus camaldulensis Dehn. Orijin denemelerinin" Türkiye bölümünü 
yürütmüş ve sonuçlandırmıştır. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ile bir Ingiliz 
firması olan Wiggins Teape arasında imzalanan anlaşma uyarınca hayatiyet kazanan 
W.T.- OGM TUR/88/001 no'lu, "Kağıt Hamuru üretimine Uygun Okaliptüs Tür ve 
Orijinlerinin Seçimi Üzerine Araştırmalar" isimli projeyi de halen yürütmektedir. 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nce bugüne kadar yapılan 
çalışmalar sonucu okaliptüsün klonal olarak üretilme aşamasına gelinmiştir. VII. 
BYKP. döneminde okaliptüsle yapılacak klonal ağaçlandırmalar sonucu birim alandan 
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% 70-100 oranında daha fazla ürün elde etmek mümkün olacak ve özellikle kitlesel 
odun tüketen endüstrinin hammadde gereksinimi karşılanacaktır. 

Dünya Bankası'mn kredi desteği ile yürütülen, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi Havza Geliştirme Projesi"nde Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğü görev almıştır. 

Ingiliz ve Hollanda'lı botanikçilerle ve daha sonra da Uluslararası Dendroloji 
Derneği üyeleri ile Türkiye'de floristik araştırma gezilerine Batı Karadeniz 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü katılmıştır. 

Silvemediterranea sedir ve mantar meşesi çalışmalarına da, Batı Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü katılmaktadır. 

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünce 1972 yılında tohumları 
sağlanan Sequoia sempervirens'den elde edilen fidanlar, yirminci yıl sonunda sahil 
kesiminde 1-400 m.ler arasında ortalama 20 m.boy ve 30 cm. çapa ulaşmıştır. 
Odunu çok değerli olan bu ağaç türünün, çaylık ve fındıklık alanlara hangi aralık 
mesafe ile dikildiklerinde alttaki ürünün önemli derecede etkilenmediği 
araştırılacaktır. 

Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, 
kuruluşundan günümüze kadar sırasıyla 1962-1966 yıllarında UNDP/FAO yardımları 
ile "Türkiye Kavakçılığım Geliştirme Projesi", 1972-1977 yıllarında TUR/71/521 
No.lu "Endüstriyel Plantasyonlar Projesi” adlı projelerde uygulayıcı birim olarak 
görev almıştır. Orman Genel Müdürlüğü ve FAO arasında yapılan anlaşma gereğince 
1987 ve 1989 yıllarında 2 kere TCP/TUR/6651 No.lu "Yakındoğu Bölgesinde 
Ormancılık ve hayvancılık Eğitimi Projesi"nin "Orman Fidanlık ve Ağaçlandırma 
teknikleri" konulu 1.5 ay süreli eğitimi İngilizce dilinde yürütmüştür. Yine, Orman 
Genel Müdürlüğü ve FAO arasındaki diğer bir anlaşma gereğince tamamlanmış olan 
TUR/82/003 No.lu "Türkiye'de Hızlı Gelişen Yapraklı Türlerle Orman Plantasyonları" 
adlı projede görev almıştır. Ayrıca 1989 yılında Italyan Hükümetinin desteklediği 
"Türkiye Kavakçılığım Geliştirme Projesi"nin araştırma bölümünde ağırlıklı olarak 
görev almıştır. 

Tüm bu faaliyetler yanında dünyanın çeşitli ülkelerinden özellikle 
Afganistan'dan gelen çok sayıdaki Orman Mühendisine kısa ve uzun süreli eğitim 
verilmiştir. 

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü ise, Dünya 
Bankasınca finanse edilen 11295._ TU. No.lu "Türkiye'de Genetik Çeşitliliğin 
Yerinde Korunması" projesinde görev almış ve "Türkiye'de Tüplü Fidan üretimi 
ve Ağaç Islahı Tekniklerinin ve Çalışmalarının Geliştirilmesi" projesinin ağaç ıslahı 
ile ilgili bölümünün yürütülmesini üstlenmiştir. Söz konusu projeler halen bu 
Müdürlük tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, bu Araştırma Müdürlüğünün ihracat 
faaliyetleri ile de, dünyanın bir çok ülkesinden özel, resmi ve eğitim kurumlan 
ile ilişki kurularak ülkemize döviz kazandırılmaktadır. 

18.1.4.2. Gerçekleşmeler 

18.1.4.2.1. VI’ncı Beş Yıllık Plan Döneminden önceki Gerçekleşmeler 

VI'ncı BYKP. dönemine kadar Araştırma Enstitülerince sonuçlandırılan 
araştırma proje sayıları Tablo: 242'de gösterilmiştir. 

18.1.4.2.2. VI'ncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemindeki Gerçekleşmeler 

Enstitülerin ve 1993 yılından itibaren de Araştırma Müdürlüklerinin; bu 
dönemde sonuçlandırdığı ve yürütüceği araştırma çalışmaları Tablo: 243'de 

527 



gösterilmiştir. 

18.1.5. DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE KARŞILAŞTIRMALAR 

ülkemizde 150 yılı aşkın bir zamandır, ormancılık uygulamaları 
yapılmaktadır. Buna karşılık ormancılık araştırma ve geliştirme çalışmaları ise 50 
yıllık bir geçmişe sahiptir. 

Ormancılık araştırma kurumlarımızda yeteri kadar araştırıcı yoktur. Her 
zaman değişmekle birlikte, halihazırda bu kurumlarda 152 araştırıcı eleman 
çalışmaktadır. Gelecekte bu sayının, en az iki katına çıkarılması zorunludur. 

Ormancılık araştırma kurumlarımn araştırma ve geliştirme harcamaları 
önceleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesinden (0.0016-0.0021) karşılanıyordu. 
Bugün Orman Bakanlığı genel bütçesinden karşılanmaktadır. Fakat çok yetersizdir. 
Gelecek 5-10 yıl içinde bu miktarın genel bütçenin SSVine çıkarılması zorunludur. 

Bu sonuçların, gelişmiş ülkelerdeki araştırmacı-personel ve araştırmaya 
ayrılan kaynaklarla karşılaştırdığımızda, çok küçük olduğunu görüyoruz, örneğin 
Yeni Zelanda Ormancılık Araştırma Enstitüsünde, 200 adedi akademik kariyer sahibi 
ve 200 adedi de araştırmacı olmak üzere 400 kişi çalışmaktadır. Kurumun para 
kaynağının %50'si devlet ve %50'si özel şirketlerden karşılanmakta olup, bu oran 
yaklaşık devlet bütçesinin 9S1'i civarındadır. 

Gelişmiş ülkelerde ormancılık bilim ve teknolojileri ülkesel bilim ve 
teknolojilere paralel olarak gelişmektedir. Sözü edilen ülkelerde daha önce gerek 
temel ve gerekse uygulamalı araştırmalar, ülkesel düzeyde belirlenen hedef ve 
politikalara göre yapılmıştır. Bilgi çağına geçiş yapıldıktan sonra, bu ülkelerde 
ayrıntılı araştırmalar başlatılmıştır. Böylece, bilim ve teknolojik araştırmalara 
kazandırılan ivme hızlanarak devam etmektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alan ülkemiz, henüz bilgi çağını 
yakalamış değidir. Bu nedenle ülkemiz, Uluslararası Bilgi Bank ve Bilgi Ağlarına 
bağlanmak zorundadır. 

18.1.6. VI 1‘NCI t BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ İÇİN HEDEFLER VE 
POLİTİKALAR 

18.1.6.1. Hedefler 

VM'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, Araştırma Müdürlüklerinim 
üzerinde çalışacakları projeler sayısal olarak yıllar itibariyle Tablo: 244'de, bu 
hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan araştırmacı eleman sayısı da Tablo: 245'te 
gösterilmiştir. 

18.1.6.2. Politikalar 

Ormancılık araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak VM’nci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde uygulamaya konulması gerekli_ görülen stratejiler ve politikalar; 
1) Genel Politikalar, 2) Araştırma konularına İlişkin politikalar olmak üzere iki 
başlık altında ele alınmıştır. 

18.1.6.2.1. Genel Politikalar 

1) Türkiye’de bir master araştırma planlamasına rastlanmamaktadır. Böyle 
bir planın bulunmaması; Araştırma Müdürlüklerince yapılan araştırma projeleri ve 
Üniversitelerde doktora öğrencilerine verilen tez konularının ülke ihtiyaçları 
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doğrultusunda olmasını engellemektedir. Bu sebeple, araştırma sonuçlarından 
kamunun yararlanması çok sınırlı kalmaktadır. Orman Fakülteleri, Orman Bakanlığı 
Araştırma Müdürlükleri ve uygulayıcı birimleriyle birlikte, ormancılığımızın 
karşılaştığı darboğazları ve uygulamaya dönük olmak üzere, araştırma öncelikleri 
de göz önüne alınarak bir araştırma master planı yapılmalıdır. 

2) Araştırma Müdürlüklerinin, Orman Bakanlığı uygulama ve diğer 
bakanlıkların araştırma ve uygulama birimleriyle işbirliği yapacak şekilde 
kurumsallaştırılması gerekmektedir. Bu yapılanmada özel sektör ile işbirliği 
imkanlarının da zorlanması zaruridir. Bu da ancak müstakil Araştırma 
Müdürlüklerinin koordinasyon, değerlendirme, yayım vb. görevlerini üstlenecek ve 
Orman Bakanlığı dışında, yurt içi ve yurt dışı her türlü kamu ve özel kuruluşla 
işbirliğini kolaylaştıracak ve yönlendirecek merkezi bir birime gereksinme vardır. 

Bu nedenle, tüm Araştırma Müdürlüklerinin, idari, mali ve teknik yönden 
koordinasyonunu sağlayacak "Ormancılık Araştırmaları Daire Başkanlığı" şeklinde 
bir birimin Bakanlık APK. Kurulu bünyesinde kurulması sağlanmalıdır. 

3) ülke genelinde hangi sektörde olursa olsun teknoloji üretebilecek yerler 
sadece araştırma birimleridir. Fakat bu birimler teknolojik bakımdan gelişmiş 
ülkelerin sistemlerine benzer organizasyonlara gitmedikçe teknoloji 
üretememektedir. Avrupa Topluluğu ile entegrasyonun söz konusu olduğu 
günümüzde bu ülkelerin bilim ve araştırma ile ilgili sistemleri, yasaları, 
kuruluşları incelenmelidir. Bu incelemeler sonucunda, Avrupa Topluluğu 
ülkelerindeki ormancılık araştırma kuruluşlarının yapılanmasına uygun ormancılık 
araştırma kuruluşları oluşturulmalıdır. 

4) Kurulması önerilen Orman Bakanlığı-Araştırma Dairesi Başkanlığının; 
Başbakanlık bünyesinde bulunan ilgili araştırma birimleriyle ve özellikle de 1983 
yılında 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yakın işbirliği sağlanmalıdır. 

5) Gerek Başbakanlık ve gerekse Bakanlıklar bünyesindeki araştırma 
müdürlükleri dışında araştırma faaliyeti yapmaya çalışan birimlerin uluslararası 
araştırma kriterlerine göre değerlendirilmesi yapıldığında, hizmetlerinin bir 
çoğunun araştırmadan ziyade arama, etüd veya inceleme niteliğinde olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle, Orman Bakanlığı bünyesinde araştırmaya ilişkin tüm 
projeler ilgili araştırma müdürlüklerine devredilmeli, özellikle de dış kaynaklı 
projelerde ormancılık araştırma müdürlüklerinin daha etkin işbirliğine girmesi 
sağlanmalıdır. 

6) Araştırma çalışmalarının daha verimli bir düzeye getirilmesi amacıyla, 
Araştırma Müdürlükleri, dünyadaki teknolojik gelişmeye paralel olarak araç, gereç 
ve teçhizat bakımından iyileştirilmelidir. 

7) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasına özel önem verilerek, 
uygulayıcı-araştırıcı işbirliğini sağlayacak önlemler alınmalı, araştırma proje 
sonuçları hiç vakit kaybetmeden uygulamaya aktarılmalı ve yayınlanmalıdır. 

8) Araştırma Müdürlükleri için, içine fidanlık, sera, arboretum vb. gibi her 
türlü tesisin kurulabileceği ve araştırma projelerinin uygulanabileceği büyüklükte 
"Araştırma Ormanları" tefrik ve tesis edilmeli, bunlar Bakanlıkta kurulacak "Döner 
Sermaye Bütçesi" ile işletilmeli ve buna paralel olarak da Araştırma 
Müdürlüklerinde "Döner Sermaye Muhasebesi" kurulmalıdır. 

9) Populetum ve diğer çeşitli araştırmaların kurulabilmesi için yer temini, 
toprak hazırlığı, bakım ve koruma araştırıcılar için büyük sorun yaratmaktadır. 
Bu konularda tüm Bakanlık birimlerine sorumluluk verilmeli araştırma 
çalışmalarının daha sağ' *lı yürütülmesine olanak sağlayacak olan araştırma 
ormanlarının kurulması için gayret sarfedilmelidir. 
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10) Bakanlık bünyesindeki Genel Müdürlüklerin çalışma sahasına giren her 
türlü konuda yapılmakta olan ve yapılacak araştırmalar, Bakanlık ve Genel 
Müdürlüklerce belirlenecek öncelikler, ilkeler, program ve bütçe imkanları 
dikkate alınarak yürütülmeli, değerlendirilmeli ve ilgili diğer kuruluşlarla 
araştırma projesi bazında teknik işbirliği sağlanmalıdır. 

11) Mevcut veya kurulacak tüm Araştırma Ormanı Şeflikleri kesinlikle orman 
mühendisleri ile yönetilmelidir. 

12) Araştırıcı sayısının yeterli düzeye ulaştırılmasına çalışılmalıdır. Araştırma 
Müdürlüklerinin bölüm başmühendisliklerinde çalışan teknik elemanların uzmanlık 
alanlarım spesifik konular üzerine yoğunlaştırmaları sağlanmalıdır. 

13) Araştırıcıların istekli ve verimli çalışmalarım sağlayacak mali ve idari 
imkanlar artırılmalı ve güvenli bir ortamın oluşturulması için gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

14) Araştırıcı eleman yetiştirilmesi için yurt içi ve dışı imkanlardan azami 
ölçüde yararlanılmalı, meslek içi eğitime daha da önem verilmeli, bilimsel literatür 
ve kaynak temini için ulusal ve uluslararası bilimsel yayın iletişimi imkanları 
artırılmalı, araştırmacıların uluslararası araştırma toplantılarına katılmaları 
sağlanmalıdır. 

15) Araştırma Müdürlüklerine alınacak teknik elemanlar, Fakülte mezuniyet 
derecelerine göre (pekiyi, iyi) yada Araştırma Müdürlüklerinin teklif edeceği 
kişiler arasından seçilmelidir. Atanması yapılan araştırmacı adayları en kısa 
zamanda yabancı dil eğitimine tabi tutulmalıdır. Bu kişiler seçilen konularda 
Araştırma Müdürlüklerinde 2-3 yıl çalıştıktan sonra, seçtikleri konularda daha da 
yetişmek üzere kısa ve uzun süreli yurt içi veya yurt dışı eğitime tabi 
tutulmalıdır. 

16) .Yetişkin araştırma uzmanı kişilerin Araştırma Müdürlüklerinde 
tutulabilmesi için, Araştırma Müdürlükleri her bakımdan cazip hale getirilmelidir. 

18.1.6.2.2. Araştırma Konularına İlişkin Politikalar 

1) Orman ürünleri Araştırmaları : 

- Araştırma konulan çok geniş olan, özel tesis ve laboratuvara, araç-gereç 
ve yetişkin çok sayıda araştırma elemanına ihtiyaç gösteren orman ürünleri 
konusunda, diğer ülkelerde olduğu gibi "Orman Ürünleri Araştırma Müdürlüğü" adı 
ile ayrı bir birim kurulmalıdır. 

2) Ormanlardan Çok Yönlü Faydalanmayı Temel Alan Araştırmalar : 

Orman ve orman topraklarının sadece sürekli odun üretimine tahsis edilmesi 
yanında açıklık ve mer'aların düzenli ot üretimine, gerekli görülen yerlerin ihtiyaç 
ölçüsünde gezi, konaklama, kamp kurma, yaban hayatını geliştirme ve avcılık, 
erozyonu önleme ve su kaynaklarım koruma gibi faaliyetlere tahsis edilerek, her 
birinin kapladıkları alanların ağırlıkları oranında entegre bir şekilde çok yönlü 
bir faydalanmaya sokulması gerekmektedir. Bu amaçla ülkemiz orman alanlarının 
verim ve niteliklerine göre sınıflandırılmasına yönelik araştırmalar 
gerçek leştirilmelidir. 

3) Yerli ve Yabancı Ağaç Türleri İle İlgili Genetik Islah Seleksiyon 
Araştırmaları : 

- Yerli ağaç türlerimizden; ladin, kayın, kızılağaç, sarıçam vb.nde orijin 
denemelerine başlanmıştır. Ladinde aşı ve çelikle, kızılağaçta ve daha bir çok 
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türde çelikle üretim çalışmaları yapılmıştır. Bu aşı ve çelik çalışmaları diğer ağaç 
türlerinde de yaygınlaştırılmalı, doku kültürü çalışmalarına devam edilmelidir. 

- Yabancı ağaç türlerinden; Duglas, Sekoya, Sıtka Ladini, Konkorta Çamı vb. 
türlerde başlanılan ve ilk aşamaları tamamlanan orijin denemelerine ilişkin 
çalışmalar sürdürülmeli ve sonuçlandırılmalıdır. 

- Sekoya'nın çelikle üretim çalışmalarına başlanılmalı, ülkemizde yetiştirilmesi 
ümit edilen diğer yabancı türlerin de çelikle üretim çalışmaları başlatılmalıdır. 

4) Türkiye Ormanlarında Doğal Olarak Yetişen Ağaçların Devamının 
Sağlanması ve Bu Ağaç Türlerinin Ülkenin Değişik Yetişme 
Koşullarında Büyüme İlişkilerinin Belirlenmesi Araştırmaları : 

- Nesli tükenmiş ve tükenmek üzere olan ağaç türlerinin, sağlanan ve 
sağlanacak olan tohumları ile yapılacak araştırmalarla, tohum kaynakları yeniden 
teşis edilmeli, bu türlerin karşılıklı büyüme ilişkileri ortaya konulmalı, 
yay gınlaştırılması gerçek leştirilmelidir. 

5) Türkiye'nin Çeşitli Bölgelerinde, Ağaçlandırmalarda Kullanılacak 
Fidanların Ağaç Türlerine Göre Standartlarının Belirlenmesi 
Araştırmaları : 

- Çeşitli ağaç türlerinde çıplak köklü olarak dikilen fidan standartları 
belirlenmiş olup, tüplü fidan standartlarının belirlenmesine ilişkin araştırmalar 
gerçekleştirilmelidir. 

6) Ağaç Türlerinde Amaca Yönelik Ekonomik Verimi Elde Edebilmek İçin 
Alınacak önlemlere İlişkin Araştırmalar : 

- Amaca yönelik ekonomik verimi elde edebilmek için aralık-mesafe 
denemeleri kurulmuş olan Ladin, Göknar, Sarıçam, Kızılağaç, Duglas vb. gibi ağaç 
türleri üzerindeki gözlem ve ölçümler sürdürülmeli, araştırma sonuçları 
uygulamaya aktarılmalıdır. 

7) Orman Koruma Araştırmaları : 

- ülkemiz ormanlarında bulunan zararlı böcekler tesbit edilmeli, yaşama 
seyirleri belirlenmeli ve bunların parazit ve yırtıcıları araştırılmalıdır. 

- Çevre kirliliği ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmak amacıyla, pilot 
bölgeler seçilmeli ve buralardaki liken türleri tesbit edilmelidir. 

8) Odun Teknolojisi ve Emprenyesine İlişkin Araştırmalar : 

- Odunun kullanım süresini artırmak ve dolayısıyla odun talebini azaltmak 
amacıyla emprenye çalışmalarına ilişkin araştırmalara yoğunluk kazandırılmalıdır. 

18.1.7. SAĞLANACAK FAYDALAR 

En son yapılan reorganizasyona (1993) göre, ülke düzeyinde kurulan 11 
adet Ormancılık Araştırma Müdürlüğün’ce 1995-1999 yılları arasında hedeflenen 
araştırmaların gerçekleştirilmesi sonucunda; bölgesel ormancılık uygulamalarına 
bilgi ve veri üretilecek, bölgesel kalkınmada önemli olan ekonomi ve istihdama 
katkıda bulunularak, ormancılığın çevre ve turizm faaliyetlerinde etkinleşmesi 
sağlanacaktır. Ayrıca, ormancılığı ve ormancılık araştırmalarım geliştirmek suretiyle 
mevcut ve kazanılan bilgi/deneyimler gereksinim duyan diğer ülkelerin yararına 
sunularak, muhteme" gelir kaynakları yaratılacaktır. 
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Ormancılıkta, orman toprakları sadece odun üretimine tahsis edilmeyecek, 
ve son zamanlarda çevrenin de etkisi nedeni ile orman sınırı içinde yer alan diğer 
potansiyel öğeler (rekreasyon, gezi, konaklama, toprak ve su koruma, yaban 
hayatı, turizm, yeşil doku özlemi vb.), ormanlardan çok yönlü yararlanma kavramı 
içinde önemli değerler haline gelecektir. Bu olgu, karmaşık yapılı orman 
ekosistemlerinin işletilmesine yönelik sorunlarının çözümünde çağdaş ormancılık 
bilim ve teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Klasik ağaç ıslahı, 
yetiştirme, bakım, hasılat, işletim ve üretim gibi ormancılık uygulamalarım temel 
alan araştırmalara ek olarak, sistem kuramı içinde, sözü edilen potansiyel öğelerin 
katılımı ile oluşan karmaşık ormancılık sorunlarının çözümünde çok boyutlu sayısal 
analizler (matematiksel modeller, yöneylem araştırması vb.) yapılmaya başlanacak 
ve araştırma projeleri çok çeşitlilik arzedecektir. 

18.2. ORMANCILIK EĞİTİMİ 

18.2.1. MEVCUT DURUM 

Ormancılık mesleğinde akademik öğretim ve eğitim görmüş elemanlar, 1857 
yılından beri bir çok gelişim aşamaları geçirerek günümüze ulaşan İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi ile, 1971 yılında öğretime başlanmış olan Karadeniz 
Teknik üniversitesi Orman Fakültesi tarafından yetiştirilmektedir. 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, bugün için öğretim-eğitim ve 
araştırma çalışmalarını "Orman Mühendisliği", "Orman Endüstri Mühendisliği", 
"Peyzaj Mimarlığı" olmak üzere üç bölüm halinde sürdürmektedir. Ayrıca, l.ü. 
Orman Fakültesinde üç bölüm halindeki bu dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, 
lisanüstü eğitim (yüksek ve doktora eğitimi) de 20 ayrı program halinde 
yürütülmektedir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi de "Orman Mühendisliği", 
"Orman Endüstri Mühendisliği" ve "Peyzaj Mimarlığı" bölümlerinden meydana 
gelmektedir. Üç bölüm halindeki, bu dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ile lif ve kağıt 
teknolojisi'nde lisanüstü (yüksek lisans ve doktora eğitimi) eğttim-öğretim 
programı vardır. 

1993-1994 ders yılından itibaren de ormancılık eğitimi yapacak altı adet yeni 
Orman Fakültesi, Kafkas Üniversitesi-Artvin, Gazi Üniversitesi-Kastamonu, 
Karaelmas Üniversitesi-Bartın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Düzce, Süleyman 
Demirel üniversitesi-İsparta ve Sütçü İmam Üniversitesi-Kahramanmaraş'ta 
açılmıştır. 

Ayrıca bugün Kahramanmaraş, Elazığ, Trabzon, Kastamonu (Araç), Eskişehir 
ve Muğla'da olmak üzere altı adet "Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezi" 
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir. 

Söz konusu eğitim merkezlerinin öğrenci durumu Tablo: 246'da verilmektedir. 
Adı geçen eğitim merkezlerindeki eğitime, ortaokul mezunları iştirak edebilmekte 
olup, eğitim süresi bir yıldır. 

18.2.2. PROBLEMLER 

1- Halen iki fakültede sürdürülmekte olan ormancılık yüksek öğretiminde, 
beklenen ve özlenen kalitenin sağlanmasını güçleştiren çeşitli problemler vardır, 
öğrenci sayısının çokluğuna karşılık dersane, laboratuvar, teknik araç-gereç ve 
akademik kadro yetersizlikleri bu problemlerin başında gelmektedir. 1993-1994 
ders yılından itibaren ormancılık öğretimi yapacak yeni fakültelerin de açılmasıyla 
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bu alandaki öğretim-eğitim kalitesinin yükseltilmesi problemi daha da önem 
kazanacaktır. 

2- Orman Fakültelerinin uygulamaya dönük bir eğitime yönelemedikleri 
görülmektedir. Bu nedenle, Fakülteyi bitirip Orman Bakanlığı emrinde çalışmaya 
başlayan orman mühendisleri, muhasebe, halkla ilişkiler gibi bir çok konularda 
zorlanmakta, daha önce fakülte yıllarında edindikleri teorik bilgilerle uygulamayı 
ilişkilendirmekte güçlük çekmektedirler. 

3-Orman Fakültelerinden mezun olanların yabancı dil düzeyleri yetersizdir. 
Bilhassa İngilizce yayınlanan ormancılığa ilişkin her türlü yayını okuyup 
anlayamadıkları için, ormancılık sektöründeki teknolojik gelişimleri takip 
edememekte ve dolayısıyla ilgi duydukları spesifik konulara da 
yönelememektedirler. 

4- Orman Bakanlığı ile Orman Fakülteleri arasındaki ilişki yeterli düzeyde 
kurulamadığı için, Orman Fakülteleri Bakanlık uygulama birimlerinin ihtiyaçlarına 
cevap verecek düzeyde eğitim yapamamaktadırlar. 

5- Orman Fakültelerinde okuyan öğrencilerin yaptıkları stajlarda 1967 
yılında 144 Seri No. ile yayınlanan "Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili 
Kurumlarda öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarım Düzenleme" yönetmeliğine 
göre brüt 30,000 TL. yevmiye ödenmektedir. Çok düşük olan bu miktarın günün 
şartlarına uygun hale getirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

S- Bugün orman mühendisliği dışında teknik işlerde görevlendirilecek ara 
kademe elemanı yetiştirecek eğitim kurumu bulunmamaktadır. Bu durum ara 
kademe teknik elemanlarınca yapılması mümkün bir takım hizmetlerin de orman 
mühendislerince yapılmasına yol açmaktadır. Bu sebeple uzun ve pahalı bir öğretim 
sonucu yetiştirilen orman mühendislerinin teknik hizmetlerinden yeterince 
fay dalamlamamaktadır. 

7- Orman muhafaza memurluğu uygulamasının ormancılık sektörüne sağladığı 
faydanın son yıllarda tartışılır duruma geldiği apaçık ortadadır. Bu nedenle, bu 
teşkilat bugünkü aktüel yapısıyla yetersiz olduğu için, ya kaldırılması yada 
yeniden düzenlenmesi gerekir ve tabiatıyla da Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim 
Merkezlerinin yapısının da yeniden ele alınması gerekebilir. 

8- Orman mühendisleri hizmet içi eğitimlerle uzmanlaştırıldıkları konularda 
zaman zaman istihdam edilememekte ve bunun sonucunda beklenen fayda 
sağlanamamaktadır. 

9- Hizmet içi eğitimleri önemli ormancılık sorunları ve bunlara karşı, 
bulunan çözüm yollarını gösterecek düzeyde ve sıklıkta düzenlenemediği gibi, 
ayrıca hizmet içi eğitimlerde eğitici personel ihtiyaçlarının karşılanmasında 
güçlükler bulunmaktadır. 

10- Orman Fakültelerinin eğitim fonksiyonunun yanı sıra, esas olarak bir 
yandan da bir araştırma kurumu olduğu görüşünden hareketle, her yıl temel 
araştırmalara önem verirken aynı zamanda da uygulamalı araştırmalara yönelmediği 
görülmektedir. Bu nedenle Orman Fakülteleri, Araştırma Müdürlükleri ve 
uygulayıcı birimler arasındaki yetersiz işbirliğinden dolayı hizmet içi eğitimler 
beklenen düzeyde yapılamamaktadır. 

11- Eğitim programlarının hazırlanması, adayların kabiliyet ve özelliklerine 
göre seçilmelerinde zaman zaman olumsuzluklar olması yanında, bu eğitim 
programlarının konularım kapsayan her türlü kaynak önceden programa katılacak 
adaylara gönderilemediği için, adaylarca okunamamakta, bu nedenle de eğitim 
programı boyunca tartışma yeterince yapılamadığından katkı sağlanamamakta ve 
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eğitim programı genelde eğitici personelin anlattığı düzeyde kalmaktadır. 

12- Çeşitli zamanlarda aynı amaçla düzenlenen hizmet içi eğitim 
programlarına defalarca aynı şahısların katıldığı görülmektedir. Bundan dolayı da 
eğitime katılmasında yarar görülen bir kısım personel de eğitim imkanlarından 
yararlanamamaktadır. 

13- Orman İşletme Müdür ve Müdür Yardımcılığına aday olarak belirlenen 
orman mühendislerinin yetiştirilmesine önem verilmemekte bu nedenle de 
düzenlenen eğitim programları yetersiz kalmaktadır. 

14- Yurt dışı eğitim imkanları kısıtlı olduğundan, gelişmiş ülkelerdeki 
ormancılık uygulamaları konusunda teknik elemanların bilgi ve görgülerini artırıcı 
yeterli eğitim programları düzenlenememektedir. 

15- Ormancılığımızın gelişmesine rağmen, ülkemizde, yurt dışından yoğun 
katılımı sağlayacak uluslararası düzeyde eğitim programları, sempozyum vb. yeterli 
sayıda ve nitelikte düzenlenememekte ve yurt dışında ormancılığa ilişkin toplantı, 
sempozyum, eğitim programları vb. ne iştirak edilemediği için de uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla sağlıklı işbirliği kurulamamaktadır. 

16- Ulusal enformasyon sistemi planlaması yapıp, bu plan içerisinde Orman 
Bakanlığı'mn yeri belirlenemediğinden, enformasyon konusunda mevcut açığımız 
kapatılamamaktadır. Dokümantasyon merkezi kurmak da çok pahalıdır. Buna rağmen 
gerek üniversiteler, gerekse Yüksek Öğretim Kurumunda bulunan merkezle bile 
bilgi ağı kurulamamıştır. 

17- Ormancılıkla alakalı bilimsel nitelikte çeşitli yabancı yayınlara önem 
verilmemekte ve sağlanan bazı yayınlar da incelenmek üzere Araştırma 
Müdürlüklerine aktarılmamaktadır. 

18- Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında Orman Genel 
Müdürlüğü veya diğer genel müdürlükler, eğitim ve yayım birimleri, slayt 
gösterimi, video gibi her türlü imkanları kullanarak ormancılığın tüm kesimlerine 
hitap edecek şekilde tanıtım yapamamakta, bundan dolayı da ormancılık faaliyetleri 
bilimin ışığında sürdürülememektedir. 

19- Orman işçiliği yorucu ve tehlikeli olup, teknik bilgi ve deney sahibi 
olmayı gerektirmesine rağmen, orman işçiliği eğitim çalışmasına önem 
verilmemektedir. Ayrıca, uygulanan düşük ücret ve geçici işçilik politikası 
nedeniyle kalifiye işçi kadrosunun oluşması sağlanamamıştır. 

18.2.3. GELİŞMELER VE GERÇEKLEŞMELER 

18.2.3.1. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine Kadar Gelişmeler ve 
Gerçekleşmeler : 

Altıncı BYKP. dönemine kadar l.ü. Orman Fakültesinden mezun olanların 
sayısı Tablo: 247’de, K.T.Ü. Orman Fakültesinden mezun olanların sayısı da Tablo: 
248'de gösterilmiştir. 

Altıncı BYKP. dönemine kadar OGM'ce muhtelif konularda düzenlenen hizmet 
içi eğitimlerin sayısı ve katılan personel adedi Tablo: 249'da, yurt dışına 
gönderilerek eğitilen ve eğitilmek amacıyla memleketimize gelen yabancıların sayısı 
Tablo: 250'de gösterilmiştir. 

Ayrıca 1984'de 11, 1985'de 30, 1986'da 48, 1987'de 33 ve 1988-1989 yıllarında da 
sadece merkezde 98 adet olmak üzere 220 kişi yurt içinde yabancı dil konusunda 
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eğitilmiştir. 

18.2.3.2. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemindeki Gelişmeler ve 
Gerçekleşmeler 

Altıncı BYKP.'mn ilk üç yılı olan 1990, 1991 ve 1992 yıllarında l.ü. Orman 
Fakültesinden mezun olan öğrenci sayısı Tablo: 251'de K.T.Ü. Orman Fakültesinden 
mezun olan öğrenci sayısı da Tablo: 252'de gösterilmiştir. 

Ayrıca l.ü. Orman Fakültesi Lisanüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) 
programlarından dördüncü BYKP. dönemi başından 1992 yılı sonuna kadar mezun 
olanların sayısı bölümler itibariyle Tablo: 253'de, K.T.Ü. Orman Fakültesi (Yüksek 
Lisans ve Doktora) programlarından 1979 yılından 1992 yılı sonuna kadar mezun 
olanların sayısı da Tablo: 254'de, gösterilmiştir. 

OGM.'nin merkez ve taşra kuruluşlarında görev yapmakta olan her 
kademedeki elemanın çalışma alanlarındaki bilgilerinin yenilenmesi ihtiyacı yanında, 
diğer gelişmelere paralel olarak değişen ve gelişen ormancılık politikalarının 
uygulamaya aktarabilmesi için ormancılığın çeşitli konularında eğitilmiş uzman 
eleman ihtiyacı da giderek artmıştır. 

Bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla Altıncı BYKP. döneminde programlanan ve 
gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerinin sayısı, katılan personel adedi Tablo: 255'de 
yurt dışına gönderilen personelin ve eğitilmek amacıyla memleketimize gelen 
yabancıların sayısı Tablo: 256'da gösterilmiştir. 

Ayrıca 1989-1990'da 93, 1990-1991'de 31 ve 1991-1992'de 2 kişi olmak üzere 
merkezde toplam 126 kişi yurt içinde yabancı dil kursuna katılmıştır. 

Üst görevlere hazırlayıcı 1990'da 3, 1991'de 2 ve 1992 yılında da 2 eğitim 
yapılmıştır. 

18.2.4. VII'NCI PLAN DÖNEMİNDE HEDEFLER VE POLİTİKALAR 

18.2.4.1. Hedefler : 

Ormancılık konusunda akademik öğretim ve eğitim görmüş teknik elemanlar 
bugün için genel olarak Orman Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde görev 
yapmaktadırlar. 

Bilindiği üzere, ormancılık mesleği ile ilgili akademik öğretim ve eğitim 
İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman 
Fakültesi tarafından verilmektedir. Bu iki üniversiteden mezun olacak teknik 
elemanlar ile, 1993-1994 yılından itibaren ormancılık eğitimi yapmaya başlıyan diğer 
6 adet Orman Fakültelerinden mezun olacak teknik elemanlar göz önüne 
alındığında, Orman Bakanlığının merkez ve taşra birimlerindeki her faaliyet 
alanında görevlendirilebilecek yeterli sayıda teknik elemanın sağlanabileceği 
tahmin edilmektedir. 

Bu nedenle, Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için Orman yüksek 
mühendisi ve Orman Mühendisi yetiştirilme hedefi sayısal olarak belirlenememiştir. 

Bununla beraber, işletme şefliği sahalarının entansif orman işletmeciliği 
şartlarına uygun ve ormancılık faaliyetlerinin rasyonel bir şekilde yürütülebileceği 
bir büyüklükte planlanması durumunda Orman Bakanlığı teknik personel talebinin 
daha da artması muhtemel bulunmaktadır. 

Ancak, ağaçlandırma, fidanlık ve diğer ormancılık teknik faaliyetleri 
konularında alt kademe elemanı yetiştirecek olan teknik lise statüsündeki okulların 
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açılması hedeflenmektedir. 

18.2.4.2. Politikalar : 

Ormancılık öğretim ve eğitiminde genel politika, rasyonel bir ormancılık 
anlayışım ve çağdaş teknikleri ormancılığımıza yerleştirecek, bunları uygulayacak 
ve geliştirecek bilgi, deneyim ve özgüvene sahip her kademeden yeter sayıda 
uzman eleman yetiştirmek, ayrıca bu elemanların her kademede yeterli sürelerde 
görev yapmalarını, uzmanlık alanlarında çalışmalarım ve görevde kalmalarım 
sağlayacak imkanları yaratmak olmalıdır. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

TABLO 240: ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜKLERİ ADI ve MERKEZİ 

 Adı Merkezi 
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Ankara 
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Erzurum 
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Trabzon 
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Bolu 
Marmara Ormancılık Araştırma Müdürlüğü İstanbul 
Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü İzmir 
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Antalya 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Tarsus 
Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Elazığ 
Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçlan Araştırma Müdürlüğü Kocaeli 
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü Ankara 

538 



TABLO 241 BÖLGESEL ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜKLERİNİN BOLÜM MÜHENDİSLİKLERİ ve ARAŞTIRMA ORMAN ŞEFLİĞİ İTİBARİYLE 1993 YILI PERSONEL DURUMU 

Araştırma Müdürlükten Araştırma Bölüm Başmühendisliği Araştırma 

Ormanı Şefliği 

Toplam 

Personel Adedi Tohum. Ağaç 

Islahı ve 

Ağaçlandırma 

Silvikültür Orman 

Amena) ve 
Hasılatı 

Orman Koruma 

Çevre. Yab H 
ye Mıtt Park! 

Orman 

işletmediği ve 
Ekonomi 

Toprak ve 
Ekoloji 

Orman 

Urunlen 

Orman 

Halk İlişkileri 
ve Sosyal Orm. 

Proje 
Planlama ve 

Değerlendirme 

Kavakçılık 

i''Anadolu 

Ankara 

3 6 3 4 3 5 6 2 3 4 2 41 

Doğ-. Anadolu 
Erzurum 

1 1 1 3 

Doğu Karadeniz 
Trabzon 

1 2 1 2 1 1 1 1 1 11 

Batı Karadeniz 

Bolu 

1 1 2 2 2 8 

Marmara 

İstanbul 

1 

Ege 
İzmir 

3 6 1 2 1 1 1 1 1 16 

Batı Akdeniz 

Antalya 
1 1 2 1 2 1 2 10 

Doğu Akdeniz 

Tarsus-Mersin 

1 1 1 3 

Güneydoğu Anadolu 
Elazı$ 

1 1 1 1 4 

TOPLAM 13 16 9 11 4 11 9 6 5 6 8 97 
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TABLO 242: ALTINCI BEŞ YÎLLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNE KADAR 
SONUÇLANDIRILAN ARAŞTIRMA PROJELERİ 

Sonuçlandırılan Araştırma Sayısı (Adet) 
Plan 
Dönemi 

Yıllar Ormancılık 

Araştırma 
Enstitüsü 

Kavak 
Tür 

ve Hızlı Gelişen Yabancı 
Orman Ağaç. Araştırma 

Enstitüsü 

- Planlı Dönem 
Öncesi 

26 -

1 1963-1967 31 19 

11 1968-1972 42 50 

III 1973-1977 63 16 

- 1978 22 3 

IV 1979-1983 55 31 

- 1984 23 8 

V 1985-1989 83 23 

I 

TABLO 243: ALTINCI BEŞ YİLLİK KALKINMA PLANİ DÖNEMİNDE 
SONUÇLANDIRILAN VE DEVAM EDEN ARAŞTIRMALAR 

Plan 
Dönemi 

Yıllar Sonuçlandırılan ve Devam Eden Araştırmalar 

Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü 

Kavak ve Hızlı 
Gel.Yab.Tür.Orm.Ağaç.Araş. 
Enstitüsü 

Gerçekleşme Devam Eden Gerçekleşme Devam Eden 

VI 

1990 31 134 8 72 

1991 14 130 8 75 

1992 112 13 74 

Bölgesel Araştırma Müdürlükleri Konu Araştırma 
(9 Adet) Md. (2 Adet) 

Gerçekleşme Devam Eden Gerçekleşme Devam Eden 
1993 8 43 

1994 
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TABLO 244 VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK 
ARAŞTIRMA PROJELERİ HEDEFLERİ 

VII. Plan Döneminde Üzerinde Çalışılacak Projeler (Adet) 

Araştırma Müdürlükleri 1995 1996 1997 1998 1999 

İç Anadolu-Ankara 26 30 30 40 50 

Doğu Anadolu-Erzurum 12 13 14 16 18 

Doğu Karadeniz-Trabzon 14 14 16 17 18 

Batı Karadeniz-Bolu 15 20 25 30 40 

Marmara-İstanbul 8 10 12 15 20 

Ege-İzmir 25 30 35 40 50 

Batı Akdeniz-Antalya 22 23 23 24 25 

Doğu Akdeniz-Tarsus/Mersin 20 30 40 50 50 

Güneydoğu Anadolu-Elazığ 10 12 15 17 20 

Kav. ve Hız. Gel. Tür. Orm. Ağaç.-İzmit 35 40 45 50 55 

Orman Ağaç veToh. Islah-Ankara 4 5 10 15 20 

TABLO 245: VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜKLERİNİN 
ARAŞTIRICI ELEMAN İHTİYAÇLARI 

VII. Plan Döneminde Araştırıcı Eleman İhtiyacı (Adet) 
Araştırma Müdürlükleri 1995 1996 1997 1998 1999 

İç Anadolu-Ankara 40 40 45 50 50 

Doğu Anadolu-Erzurum 18 20 22 24 26 

Doğu Karadeniz-Trabzon 28 38 41 43 44 

Batı Karadeniz-Bolu 10 12 15 20 25 

Marmara-İstanbul 18 22 25 30 35 

Ege-İzmir 30 40 45 50 60 

Batı Akdeniz-Antalya 12 17 22 25 28 

Doğu Akdeniz-Tarsus/Mersin 20 20 25 25 25 

Güneydoğu Anadolu-Elazığ 8 10 12 16 20 

Kav. ve Hız. Gel. Tür. Orm. Ağaç.-İzmit 35 40 50 60 70 

Orman Ağaç, ve Toh. Islah-Ankara 33 33 40 40 45 
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TABLO 246: ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU EĞİTİM MERKEZLERİNİN YILLARA 
GÖRE ÖĞRENCİ S A Yİ Sİ 

ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU EĞİTİM MERKEZLERİ 

YILLAR 
Araç 
KASTAMONU TRABZON ESKIŞEH İR K.M ARAŞ ELAZIĞ MUĞLA 

TOPLAM 

1988-1989 

(Alınan Öğrenci Sayısı) 150 150 100 50 50 500 

1989-1990 
(Mezun Sayısı) 149 140 99 55 50 493 

1990-1991 
(Mezun Sayısı) 124 125 64 48 50 34 445 

1991-1992 Eğitim ve eğretim yapılmadı 

1992-1993 
(Alınan öğrenci Sayısı) 125 125 75 75 50 50 500 

1993-1994 Eğitim ve öğretim yapılmayacak 

Not: Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezi 1985-1988 yılları arasında Orman Muhafaza ve 
ağaçlandırma Memurluğu Eğitim Merkezi ismiyle yalnızca ağaçlandırma memuru 
yetiştirmiştir. 

TABLO 247: ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNE KADAR İ.ü. 
ORMAN FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR 

Plan Yıllar Mezun Olanlar 
Toplam 
(Adet) 

Dönemi 
Orm.Müh. 
(Adet) . • 

Orm.End.Müh. 
(Adet) 

Pey.Mim. 
(Adet) 

- Plan Dönemi 
Öncesi 

1731 - - 1731 

1 1993-1967 823 - - 823 
11 1968-1972 953 - - 953 
III 1973-1977 550 - - 550 
- 1978 113 - - 113 
IV 1979-1983 356 -

- 356 
- 1984 107 - - 107 
V 1985-1989 643 142 19 804 

TOPLAM: 5276 142 19 5437 
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TABLO 248: ALTİNCİ BEŞ YİLLİK KALKİNMA PLANİ DÖNEMİNE KADAR 
K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR 

Plan 
Dönemi 

Yıllar Mezun Olanlar 
Toplam 
(Adet) Orm.Müh. 

(Adet) 
Orm.End.Müh. 

(Adet) 
. Plan Dönemi _ _ 

Öncesi 
1 1993-1967 - -

II 1968-1972 - - -

III 1973-1977 108 62 170 
- 1978 34 20 54 
IV 1979-1983 208 129 337 
- 1984 28 16 44 

V 1985-1989 414 286 700 

TOPLAM: 792 513 1305 

TABLO 249: ALTİNCİ BEŞ YİLLİK KALKİNMA PLANİ DÖNEMİNE KADAR 
GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 
(KURUM IÇI+DIŞ!) 

Plan 
Dönemi Yıllar 

Eğitim 
Konusu 

Eğitim 
Adedi 

Eğitim 
Süresi 

Katılan 
Eleman Adedi 

- Plan Dönemi 
Öncesi 

- - - -

I 1963-1967 - -
- -

II 1968-1972 Muhtelif 244 Muhtelif 19150 

111 1973-1977 Muhtelif 433 Muhtelif 18325 

- 1978 Muhtelif 103 Muhtelif 3085 

IV 1979-1983 Muhtelif 269 Muhtelif 10542 
- 1984 Muhtelif 113 Muhtelif 4084 

V 1985-1989 Muhtelif 436 Muhtelif 14067 

TOPLAM 1598 69253 
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TABLO 250: ALTİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNE KADAR 
GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DÎşf EĞİTİM FAALİYETLERİ VE 
ÜLKEMİZE GELEN YABANCILAR 

Plan 
Dönemi Yıllar 

Eğitim 
Konusu 

Eğitim 
Süresi 

Gönderilen 
Eleman Ad. 

Ülkemize Gelen 
Yabancılar 

- Plan Dönemi 
Öncesi 

- - -
-

I 1963-1967 - -
- -

II 1968-1972 Muhtelif Muhtelif 79 -

III 1973-1977 Muhtelif Muhtemel 213 -

1978 Muhtelif Muhtemel 5 -

IV 1979-1983 Muhtelif Muhtemel 93 29 

(1980-83'de) 
- 1984 Muhtelif Muhtemel 31 41 

V 1985-1989 Muhtelif Muhtemel 377 276 

TOPLAM 798 306 

Not: İkinci BYKP dönemi öncesine ait herhangi bir İstatistik değere 
rastlanmamıştır. Ayrıca ülkemize gelen yabancılara ait 1963-1979 yılları arasındaki 
istatistikler de sağlanamamıştır. 

TABLO 251: ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE i.ü. ORMAN 
FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR 

Plan 
Dönemi 

Yıllar Mezun Olanlar 

Toplam 
(Adet) Orm.Müh. 

(Adet) 
Orm.End.Müh. 
(Adet) 

Pey.Mim 
(Adet) 

1990 115 36 36 187 
VI 1991 151 63 30 244 

1992 124 60 39 223 
TOPLAM 390 159 105 654 
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TABLO 252: ALTINCİ BEŞ YILLİK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE 
K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR 

Plan 
Dönemi 

Yıllar 
Olanlar 

Mezun 

Toplam 
(Adet) 

Orm.Müh. 
(Adet) 

Orm.End.Müh. 
(Adet) 

1990 88 90 178 
VI 1991 87 76 163 

1992 85 45 130 
TOPLAM 260 211 471 
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TABLO 253: IV.V. VE VI BYKP DÖNEMLERİNDE İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ LİSANSÜSTÜ 
PROGRAMLARINDAN MEZUN OLANLAR 

MezunOlanlar 

Plan Yıllar Orm.Müh. Orm.End.Müh. Pey.Mim. Toplam 
Dönemi (Adet) (Adet) (Adet) (Adet) 

YL Dok. YL Dok. YL Dok. YL Dok. 

IV 1979-1983 11 3 - - - - 11 3 
- 1984 7 -

- - - 7 -

V 1985-1989 89 23 3 2 - - 92 25 

1990 23 4 1 - - - 24 4 

VI 1991 18 4 3 2 - 2 21 8 
1992 22 2 4 1 1 - 27 3 

TOPLAM 1979-1992 170 36 11 5 1 2 182 43 

YL : Yüksek Lisans 
Dok.: Doktora 

TABLO 254: IV.V. VE VI. BYKP DÖNEMLERİNDE K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ LİSANSÜSTÜ 
PROGRAMLARINDAN MEZUN OLANLAR 

MezunOlanlar 

Plan Yıllar Orm.Müh. Orm.End.Müh. Pey.Mim. Toplam 
Dönemi (Adet) (Adet) (Adet) (Ad j 

YL Dok. YL Dok. YL Dok. YL Dok. 

IV 1979-1983 . - - - - - - -

- 1984 2 - . -
- - - 2 -

V 1985-1989 7 4 3 - - - 10 4 

1990 4 2 4 1 - 8 3 
VI 1991 5 3 3 2 - 1 8 5 

1992 4 3 2 3 - - 6 6 
TOPLAM 1979-1992 22 12 12 6 - 1 34 18 
YL : Yüksek Lisans 
Dok. : Doktora 

TABLO 256 ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET İÇİ EĞİTİM DURUMU 
(KURUM İÇİ+OlŞI) 

Plan 

Dönemi 

Yıllar Gerçekleştirilen Eğitim Katılan Eleman 

Adedi Konusu Adedi Süresi 

VI 

1990 Muhtelif 46 Muhtelif 2384 
1901 Muhtelif 62 Muhtelif 2435 

1992 Muhtelif 28 Muhtelif 787 

TOPLAM 136 5606 
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TABLO 256: ALTINCI BEş YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DİŞÎ EĞİTİMLERİ (HİZMET İÇİ) VE 
ÜLKEMİZE GELEN YABANCILAR 

Plan 
Dönemi 

Yıllar Gerçekleştirilen Yurt Dışı Eğitim Ülkemize 
Gelen 
Yabancılar Konusu Süresi Gön.El.(Adet) 

1990 Muhtelif Muhtelif 147 122 
VI 1991 Muhtelif Muhtelif 107 47 

1992 Muhtelif Muhtelif 70 11 
TOPLAM 324 180 
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DÜNYADAK 

BÖLÜM - 19 

I DURUM VE İLİŞKİLER 
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BÖLÜM - 19 
DÜNYADAKİ DURUM VE İLİŞKİLER 

ÖZET : 

Dünya kara alanının % 39.7'sini kaplıyan ormanların 3604 milyon ha.'ı verimli 
1696 milyon ha.’ı ise diğer ormanlık alanlardır. Ormanların % 38'i gelişmiş 
ülkelerde, % 62'si ise gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. Genel orman alanı 
itibariyle Kanada, ABD, İsveç, Ispanya ve Japonya, ormanların ülke alanına oram 
itibariyle ise Finlandiya, İsveç ve Japonya ilk sıralarda yer almaktadırlar. AT, 
EFTA, ABD ve Japonya'da ormanların yarıdan fazlası özel sektörce sahiplenilmiştir. 

Dünya yuvarlak odun üretiminde her yıl ortalama % 1.8 artış görülmektedir. 
1990 yılında üretimin % 28.6'sım AT, EFTA ve NAFTA ülkeleri karşılamışlardır. 
Gelişmiş ülkeler, AT ve EFTA net ithalatçı, gelişmekte olan ülkeler ve NAFTA net 
ihracatçı ülkeler ABD, eski SSCB, Malezya, Avusturalya, Fransa, Almanya, Kanada 
ve Şili, ithalatçı ülkeler ise Japonya, Çin, İsveç, Kuzey Kore, Finlandiya, İtalya, 
Avusturalya ve Almanyadır. 

1970'li yıllardan beri özellikle gelişmiş ülkelerin ve uluslararası kuruluşların 
çabalarıyla ormansızlaşmanın yol açacağı tehlikeler konusunda oluşan kamuoyu 
bilinci, ormanlardan karşılanacak taleplerdeki gelişmeler ve uluslararası düzeyde 
imzalanan anlaşmalar ormanların korunması, geliştirilmesi ve üretim fonksiyonu 
yanında diğer fonksiyonlarından yararlanılması konuları üzerinde ilgiyi 
yoğunlaştırmıştır. 

Dünya'da son yıllarda; ormansızlaşma, çevre ve orman kaynaklarının 
korunmasının ön plana çıkması ve bu konularda etkin uluslararası faaliyetlerin 
başlaması, Türk Devletlerinin bağımsızlıklarım kazanması ve bu durumun 
uluslararası düzeyde ülkemize yeni bir konum kazandırmış olması ve bir çok 
ülkede serbest piyasa ekonomisine geçiş konusunda hızlı bir sürecin başlatılması 
nedenleriyle ormancılık dış ilişkiler politikamız yeniden değerlendirilmeli ve 
ormancılıkta Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Ön-Orta Asya bölgelerinde lider 
ülke olunması hedeflenmelidir. Bu kapsamda dış ilişkiler, taraf ülkelerin yanında 
uluslararası kuruluşlar ve ormancılığı gelişmiş ülkelerle (AT, EFTA, NAFTA ülkeleri 
vb.) yakın işbirliği içerisinde çok yönlü olarak sürdürülmelidir. 

19.1. KARŞILAŞTIRMALI DURUM 

19.1.1. Orman Varlığı 

19.1.1.1. Alan 

Dünya kara alanının % 39.7’si (5300 milyon ha.) ormanlarla (çalılık ve 
açıklıklar dahil) kaplıdır (Tablo: 257). Bunun 3604 milyon ha.'ı verimli, 1696 milyon 
ha.'ı, ise diğer ormanlık alanlardır. Verimli ormanların 2154 milyon ha.'ı gelişmekte 
olan ülkelerde 1450 milyon ha.'ı ise gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. 

Verimli ormanların % 31 'i ibreli, % 69'u yapraklı ormanlardan oluşmaktadır. 
(Şekil 1). İbreli ormanların % 89.7'si Gelişmiş Ülkeler'de, yapraklı ormanların ise 
% 82'si Gelişmekte Olan Ülkeler'de bulunmaktadır. 
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Sekil 1 : Orman Yapısı (Verimli Ormanlar) 

GELİŞMİŞ ÜLKELER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 

Kaynak : FAO, Wood and Products, 1991 

AT, EFTA ülkeleri ve bazı diğer ülkelerin orman varlığı Türkiye ile 
karşılaştırmalı olarak Tablo: 258'de verilmiştir. 

Genel orman alanı itibariyle eski SSCB, Kanada, ABD, İsveç, Ispanya ve 
Japonya üst sıraları işgal etmektedirler. Bu ülkeler dünya ormanlarının % 33'üne 
sahiptir. Türkiye, Avrupa'da İsveç, Ispanya ve Finlandiya'dan sonra ençok orman 
alanına sahip ülkedir. 

Ormanların ülke alanına oram itibariyle, Finlandiya (% 76.7), İsveç (% 68.6) 
ve Japonya (%67.8) ilk sıralarda yer almaktadırlar. Japonya (% 67.8), EFTA (% 
49.3), Kanada (% 49.2) ve eski SSCB (% 44)'nin oranları Dünya ortalaması (% 
39.7)mn üzerindedir. Türkiye ormanlarının ülke alanına oram (% 26.2) ise Dünya, 
Avrupa, AT ve EFTA ortalamalarının altındadır. 

Kişi başına düşen orman alanı bakımından Kanada (17.09 ha.), eski SSCB 
(3.26 ha.), İskandinav ülkeleri, EFTA (2.03 ha.) ve ABD (1.18 ha.) en yüksek 
değerlere sahiptir. Ispanya ve Japonya orman alanı bakımından üst sıralarda 
olmasına rağmen nüfus yoğunluğunun fazla olması nedeniyle kişi başına düşen 
orman alanı bakımından daha alt sıralarda yer almaktadırlar. Türkiye kişi başına 
0.34 Ha. ile Avrupa ve EFTA ortalamasının altında fakat AT ortalamasının (0.21 ha.) 
üzerinde bulunmaktadır. 

Toplam orman alanı bakımından dünyada üst sıralarda yer alan ülkeler, 
verimli orman alanları ve kişi başına düşen verimli orman alanları itibariyle'de ilk 
sıralarda yer almaktadırlar. Verimli orman alanının genel orman alanına oram 
Japonya'da % 97.7, EFTA'da % 88, eski SSCB'de % 80.2, Avrupa'da % 76.6, ABD'de 
% 70.8, AT’de % 66.4, Kanada'da % 54.5 ve Türkiye’de % 44’dür. Türkiye verimli 
orman alanı itibariyle Avrupa'da 5. sırada yer almasına rağmen verimli ormanların 
genel orman alanına oram bakımından çok alt sıralarda yer almakta, Ispanya ve 
Yunanistan’la benzerlik göstermektedir. 

19.1.1.2. Dikili Servet 

Ülkeler itibariyle toplam dikili servet ve servetin verimli orman, diğer 
ormanlık alanlar ve diğer kaynaklara dağılımı Tablo: 259'da gösterilmiştir. 

Toplam dikili servetinJaponya'da yaklaşık tamamı, Eski SSCB'inde % 98'i, 
EFTA'da % 97'si, Türkiye'de % 93'ü, AT'de % 92'si ve ABD'de % 87'si verimli 
ormanlarda bulunmaktadır. Verimli ormanlarda hektardaki dikili servet miktarları 
ülkeler itibariyle büyük farklılıklar göstermektedir. Bu miktarlar İsviçre'de 329 
m3/ha, Almanya'da 262 m3/ha ile en üst düzeydedir. 
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Ülkemiz verimli ormanları ise 86 m3/ha ile AT (134 m3/ha) ve EFTA (108 
m3/ha) ortalamalarının altındadır. 

19.1.2. Mülkiyet Dağılımı 

Ormanlar devlet, diğer kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından 
sahiplenilmiştir. Ormanların ABD’de 35 71.7'si, EFTA'da % 70.5'i, AT'de, 35 61.1'i ve 
Japonya’da 3556'5'i özel sektöre aittir. 

Ormanların, Türkiye'de 35 99’u ve Eski SSCB'de 35 94.7'si, Kanada'da 
envanteri ve sınırlandırılması yapılan 342 milyon Ha. orman alanının 35 94'ü, Yeni 
Zellanda'da doğal ormanların 35 79'u, İrlanda'da 35 77.3'ü, Yunanistan'da % 73.5'i, 
Avusturalya'da 35 73’ü devlete ait bulunmaktadır. 

Ormanların AT, EFTA ve diğer bazı ülkelerdeki dağılımı Tablo : 260'ta 
gösterilmiştir. 

19.1.3. İşletme Büyüklükleri 

Ormanların ortalama işletme büyüklükleri ve sayıları bazı ülkeler için devlet 
ormanları, diğer kamu kuruluşlarına ait ormanlar ve özel ormanlar itibariyle Tablo 
261'de verilmiştir. Orman endüstrisi dışında kalan özel ormanların sayıları çok 
fazla (AT'de yaklaşık 5 milyon), fakat alanları çok küçük durumdadır. Fransa'da 
4 ha.dan küçük 3271000 adet özel orman bulunmaktadır. Devlet ormanlarının 
ortalama işletme büyüklükleri ise tanım birliği sağlanamadığından ülkeler itibariyle 
büyük farklılıklar göstermektedir. 

Devlet Ormanlarında işletme, tanım ve kapsam olarak ülkeler itibariyle 
farkılılk arzettiğinden devlet ormanlarına ait değerler karşılaştırılamamıştır. 

19.1.4. üretim ve Tüketim 

19.1.4.1. Orman ürünleri üretim ve Tüketimi 

Dünya yuvarlak odun üretimi 1980 yılında 2929 milyon m3 iken 1990 yılında 
35 19.7'lik artışla 3506 milyon m3'e ulaşmış ve tüketimi de 3512 milyon m3 olmuştur 
(Tabk>:262). Odun üretiminin 35 30.5'ini Asya, 35 21.5'ini Kuzey ve Orta Amerika, % 
14.6'sım Afrika, % 11.3'ünü Avrupa, % 11'ini Eski SSCB, 35 9.9'unu Güney Amerika 
ve 1.2'sini Okyanusya ülkeleri karşılamaktadır. 

Kıtalar itibariyle tüketim miktarları üretim miktarlarına paralellik 
göstermektedir. Ancak AT ve EFTA ülkeleri, Japonya ve Türkiye üretimlerinden 
daha fazlasını tüketirken, NAFTA ülkeleri üretimlerinden daha azını 
tüketmektedirler. 

1980-1990 yılları arasında toplam yuvarlak odun üretiminde AT ve NAFTA 
ülkelerinin payları yaklaşık aynı kalırken EFTA ülkeleri, Japonya ve Türkiye'nin 
payları azalmıştır. 

2010 yılında toplam tüketimin 1990 yılına göre 35 63.9 artışla 5498 milyon m3 
olacağı tahmin edilmektedir. Toplam tüketim içerisindeki payları bakımından Avrupa 
ve Afrika kıtalarında artış beklenirken diğer kıtalarda, AT, EFTA ve NAFTA da ve 
Japonya'da düşüş tahmin edilmektedir. AT'nın toplam tüketiminin 1990 yılına göre 
20 yılda 35 28 artması beklenmektedir. 

İşletme ormanlarında üretimle dikili servet ve üretimle net yıllık artım 
oranları bazı ülkeler itibariyle Tablo: 263'de verilmiştir. Tabloya göre Üretim-Dikili 
Servet Oranı'nda 35 2.36 ile AT en yüksek değere sahiptir. Bunu ABD (352.08), 
EFTA (352.20), Avrupa (352.14 ve Türkiye (352.08) takip etmektedir. 
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Üretim-Net Yıllık Artım Oram bakımından ise Türkiye % 75.78 ile Kanada, 
ABD, AT ve Avrupa'dan sonra yer almaktadır. 

Ülkemizdeki gizli tüketim miktarı üretimle birlikte dikkate alındığında ise 
Türkiye mevcut Dikili Servet'ten ve Net Yıllık Artım’dan yüzde olarak en yüksek 
oranda üretimi yapan ülke konumuna gelmektedir. 

19.1.4.2. Ormanların Fonksiyonları 

Kamu ve özel ormanların fonksiyonları itibariyle sahip oldukları önem 
dereceleri orman alanının yüzdesi olarak Tablo: 264'de verilmiştir. Buna göre, 
ormanların Avrupa'da % 54'ü (kamu ormanlarının % 48'i, özel ormanların % 68'i), 
Türkiye'de % 5'i ve ABD'inde % 36'sı odun üretimi bakımından yüksek öneme 
sahiptir. 

Ormanların koruma ve su temini fonksiyonları bakımından sadece ABD'inde 
% 50'sinden fazlası orta ve yüksek öneme sahiptir. 

Otlatma fonksiyonu bakımından sözkonusu ülkelerin hepsinde ormanların % 
3Û'undan azı orta ve yüksek öneme sahiptir. 

Ormanların avcılık fonksiyonu bakımından Avrupa ve ABD'de, tabiatı koruma 
fonksiyonu bakımından ise sadece ABD'de % 50'sinden fazlası orta ve yüksek 
öneme sahiptir. 

Ormanların, rekreasyon fonksiyonu bakımından ise Avrupa kamu ormanları, 
Türkiye ve ABD'de % 50'sinden fazlası orta ve yüksek öneme sahiptir. 

Odun üretimine, Belçika, Yunanistan, Lüksemburg, Polanya, Ingiltere ve 
ABD'de kamu ormanlarında, Danimarka, Finlandiya, İtalya, İsveç, Japonya ve Yeni 
Zelanda'da özel ormanlarda çok önem- verilmektedir. 

Koruma ve su teminine ABD, otlatmaya Finlandiya, avcılığa Almanya, Fransa 
ve Polonya, tabiatı korumaya İtalya ve Hollanda, rekreasyona ise Hollanda ve 
Ingiltere en yüksek önemi vermektedir. 

Avrupa ormanlarında odun üretiminden sonra en çok avcılığa önem 
verilmektedir. 

Genel olarak özel ormanlarda odun üretimi ve avcılığa daha çok önem 
verilmektedir. 

19.1.4.3. Orman ürünleri Satış Fiyatları 

Dünyada kıtalar ve bazı ülkeler itibariyle ibreli ve yapraklı tomruk, kağıtlık 
odun ve yakacak odun ihracat fiyatları Tablo:265'te yıllar itibariyle ortalama 
fiyatlardaki gelişmeler ise Şekil 2,3,4 ve 5'de verilmiştir. 

Orman Ürünlerinin fiyatları 1980 yılı fiyatlarına göre 1981-1985 yılları 
arasında düşüş göstermiş, 1986 yılından itibaren artmaya başlamış ve 1988'de 1980 
fiyatlarının seviyesine ulaşmıştır (Şekil 2). 

İbreli tomruk sabit fiyatları 1980-1982 yılları arasında düşmüş, 1983 yılından 
itibaren aynı düzeyde seyretmiş ve 1987'den itibaren tekrar yükselmeye 
başlamıştır (Şekil 3). Ilıman bölgelerdeki yapraklı tomruk sabit fiyatları ise 1980- 
1982 yılları arasında düşmüş ve 1983'den itibaren yaklaşık aynı düzeyde 
seyretmiştir (Şekil 4). 

Kağıtlık odun sabit fiyatları 1981-1984 yılları arasında düşmüş, 1985 yılından 
itibaren yükselmeye başlamış fakat 1980 fiyatlarının altında kalmıştır (Şekil 6). 
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Yakacak odun sabit fiyatları 1983 ve 1984 yıllarında düşmüş, 1985'den 
itibaren artmaya başlamış ve 1988’den itibaren 1980 yılı fiyatlarının üzerinde 
seyretmiştir (Şekil 5). 

Dünya Tomruk ihraç fiyatları 1980-1985 yılları arasında düşmüş 1986 
yılından itibaren yükselmeye başlamıştır. 1980 yılında tomruk ihraç fiyatları 
ibreliler için 89 US$/m3 ve yapraklılar için 105 US$/m3 iken 1991 yılında bu 
sırasıyla 95 ve 100 US$/m3 olmuştur (Tablo: 265). Türkiye'nin tomruk ihraç 
fiyatları dünya ortalamalarının ve ihracatta önemli payı olan ülkelerin (ABD, Eski 
SSCB, Fransa, Almanya, Kanada, Şili) fiyatlarının üzerindedir. İbreli tomrukta Şili, 
Okyanusya ve Avrupa ülkeleri, yapraklı tomrukta Şili, Okyanusya ve Asya ülkeleri 
en düşük fiyata sahiptir. 

Dünya kağıtlık odun ve yakacak odun ihraç fiyatları 1991 yılı için sırasıyla 
46 US$/m3 ve 43 US$/m3 tür. 

19.1.4.4. Orman ürünleri Dış Ticareti 

1989 yılı itibariyle yuvarlak odun dış ticareti 128 milyon metreküptür (Tablo 
266). İhracatın % 72.22'sini Gelişmiş ülkeler Ss 27.78'ini gelişmekte olan ülkeler; 
ithalatın ise gelişmiş ülkeler % 79.55'ini, gelişmekte olan ülkeler % 20.45'ini 
gerçekleştirmişlerdir. Gelişmiş ülkeler net ithalatçı, Gelişmekte olan ülkeler ise net 
ihracatçı durumdadırlar. 

Dış ticarette başlıca ihracatçı ülkeler ABD, Eski SSCB, Malezya, Avusturalya, 
Fransa, F.Almanya, Kanada ve Şili, ithalatçı ülkeler ise Japonya, Çin, İsveç, Kuzey 
Kore, Finlandiya, İtalya, Avusturalya ve F.Almanya'dır (Tablo: 267). 

Gelişmiş ülkeler; ithalatlarının^ 78.7'sini Gelişmiş ülkelerden, % 21.3'ünü ise 
Gelişmekte olan ülkelerden; ihracatlarının ise % 86.7’sini Gelişmiş ülkelere ve SS 
13.3'ünü Gelişmekte olan ülkelere gerçekleştirmişlerdir (Tablo: 268). Buna göre 
Gelişmiş ülkeler dış ticaretlerinin büyük bir bölümünü kendi aralarında 
gerçekleştirmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelere daha az ürün satmış ve onlardan 
daha çok ürün almışlardır. 

19.1.4.4.1. Orman ürünleri İthalatı 

1980 yılında 121 milyon m3 olan yuvarlak odun ithalatı % 4.8 artarak 1990 
yılında 127 milyon m3'e ulaşmıştır (Tablo:269). Bunun % 79.6'sım Gelişmiş ülkeler, 
% 20.4'ünü ise Gelişmekte olan ülkeler gerçekleştirmiştir. Yuvarlak odun ithalatı 
içerisinde en yüksek paya Asya (S; 57.29) ve Avrupa (% 35.93) sahiptir. % 19.13 
ile AT ve % 14.64 ile EFTA ülkeleri Avrupa ve Asya kıtaları dışında kalan 
ülkelerin toplam ithalatlarından daha yüksek ithalat paylarına sahiptirler. AT ve 
EFTA net ithalatçı durumunda olup ithalat içerisindeki payları devamlı artış 
göstermektedir. NAFTA ülkelerinin ithalat içerisinde payı ise % 5.89'dur. 

1980 yılına göre, gelişmiş ülkelerin toplam ithalatında düşüş, gelişmekte olan 
ülkelerin toplam ithalatında ise artış olmuştur. 

Türkiye'nin dünya yuvarlak odun ithalatı içerisindeki payı 1980 yılına göre 
büyük bir artış göstererek 1990 yılında % 0.66 olmuştur. 1992 yılında ithalatın 
büyük bir bölümü Şili, ABD, Almanya, Gabon, Güney Afrika, Bulgaristan, İtalya ve 
Rusya Federasyonu'ndan yapılmıştır. 

19.1.4.4.2. Orman ürünleri İhracatı 

1980 yılında 117 mil.m3 olan yuvarlak odun ihracatı % 3.02 artarak 1990 
yılında 121 mil.m3'e ulaşmıştır (Tablo: 269). Bunun % 69.41'ini Gelişmiş ülkeler, % 
30.59’unu ise Gelişmekte olan ülkeler gerçekleştirmiştir. 1980 yılına göre Gelişmiş 
ülkelerin ihracatında artış olurken Gelişmekte olan ülkelerin ihracatında düşüş 
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kaydedilmiştir. 

Toplam yuvarlak odun ihracatı içerisinde en yüksek paya sırasıyla Kuzey 
ve Orta Amerika (% 26.92), Avrupa (23.42) ve Asya (3520.08) ülkeleri sahiptir. 

NAFTA (35 26.82), AT (35 15.46) ve EFTA (35 4.49) ülkeleri toplam yuvarlak 
odun ihracatının yaklaşık yansım (35 46.77) gerçekleştirmişlerdir. 1980 yılına göre 
EFTA ülkelerinin ihracatında düşüş görülürken NAFTA ve AT ülkelerinin 
ihracatında büyük bir artış kaydedilmiştir. AT'deki artış oram yaklaşık 35 77 dir. 

Türkiye'nin dünya yuvarlak odun toplam ihracatı içerisindeki payı çok az 
(85 0.003) dır. 1992 yılında yuvarlak odun ihracatı Avusturalya, İsviçre, Hollanda 
ve Fransa'da gerçekleştirilmiştir. 

19.2. DIŞ İLİŞKİLER 

Son yıllarda ormancılık alanında Uluslararası düzeyde yürütülen 
faaliyetlerdeki artış, 1991 yılında Orman Bakanlığı'mn yeniden kurulması ve 
Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’da meydana gelen değişimler sonucu dış 
ilişkilerde önemli gelişmeler olmuş ancak bazı tedbirlerden dolayı dış temaslar 
arzulanan düzeyde gerçekleştirilememiştir, 

19.2.1. Uluslararası İlişkiler 

19.2.1.1. İkili İlişkiler 

İkili ilişkilerin başlatılması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesine önem 
verilmiş, gerek karma ekonomik komisyon (KEK) toplantılarına ve gerekse tarım 
alt komite v.b. toplantılarına etkin bir şekilde katılım sağlanmıştır. Bu çerçevede, 
Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, yeni bağımsızlığını kazanmış Balkan ülkeleri ve 
diğer müslüman ülkeler ile işbirliğini doğurabilecek her fırsat değerlendirilmiştir. 
Bunun sonucu olarak Arnavutluk ve Iran ile işbirliği protokolleri imzalanmış ve 
ilk aşamada ormancılık temsilcileri ve teknik heyetler karşılıklı ziyaret ve 
incelemelerde bulunmuşlardır. ORÜS kurumu aracılığıyla Azerbeycan'da bu ülke ile 
ortak bir yatırım gerçekleştirilmesi için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Türk 
Cumhuriyetlerine yönelik koordinasyon görevini yürütmekte olan Türk İşbirliği ve 
Kalkınma Ajansı (TIKA) ile sürekli koordinasyon halinde bulunulmuştur. 

Diğer ülkelerle mevcut işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesine çalışılmış 
ancak finans kaynağı eksikliği nedeniyle ikili ilişkilerde en önemli işbirliği aracı 
olan müşterek proje gerçekleştirme imkanları sınırlı kalmış ve ilişkiler uzman, 
tohum materyali ve doküman değişimi şeklinde gerçekleşmiştir. 

Avrupa Topluluğu ile bilgi ve doküman alışverişi ve AT'de eğitim 
konularında işbirliği sağlanmıştır. 

19.2.1.2. Çok taraflı İlişkiler 

Çok taraflı ilişkiler, ECO ve KEIB gibi organizasyonlar kapsamında 
yürütülmektedir. Bu ilişkiler genelde teknik düzeyde gerçekleşmektedir. ECO 
çerçevesinde yürütülen çalışmalara etkin bir şekilde katilinmiş ancak KEIB 
çerçevesinde bir gelişme kaydedilememiştir. 

19.2.2. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler 

Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler büyük önem arzetmektedir. Öncelikle her 
türlü ikili ilişkilerin temeli bu ortamlarda atılmaktadır. Uluslararası kuruluşların 
organize ettiği toplantı, konferans ve seminer gibi faaliyetler katılımcı ülkelerin 
ormancılık temsilcilerini bir araya getirmekte ve bu ortamlarda bilgi ve görüş 
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alışverişi yapılmaktadır. Ayrıca bu kuruluşlar dünyadaki mevcut durumu ve 
meydana gelen gelişmeleri en sağlıklı ve hızlı bir şekilde üye ülkelere transfer 
etme gücüne de sahiptirler. 

Son yıllarda uluslararası kuruluşlarca düzenlenen toplantılara ve yürütülen 
faaliyetlere katılım sağlanmış ve bir üye ülke olarak üzerimize düşen 
sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesine çalışılmıştır. Ormancılık 
konusunda son yıllarda cereyan eden Dünya Ormancılık Kongresi, Rio Zirvesi ve 
Helsinki Bakanlar Konferansı gibi faaliyetlere etkin olarak katılınmıştır. Toplantı 
sonuçları çerçevesinde konu bazında kontrol noktaları kurulmuş ve çalışmalara 
ilişkin bilgi ve görüş akışı sağlanmıştır. 

AT ve UN/ECE işbirliği ile 1993 yılında ülkemizde bir uluslararası eğitim 
kursu gerçekleştirilmiştir. 

19.2.3. Dış Kaynaklı Projeler 

Dış ilişkilerde en önemli işbirliği aracı projelerdir. Bakanlığımızca yürütülen 
13 adet dış kaynaklı proje bulunmaktadır. Bunlardan 9'u bizzat Bakanlığımızca, 4’ü 
ise Tarım Bakanlığının Koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bu projeler, İtalya, 
Almanya, Ingiltere, Finlandiya, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Dünya 
Bankası (üç proje), FAO teşkilatı (üç proje), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 
(IFAD) (iki proje) işbirliği ile yürütülmektedir. Projelerin 7 tanesi hibe, 6 tanesi 
kredi şeklindedir. 

Ayrıca 6 adet yeni projenini hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

19.3. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER 

19.3.1. Orman Varlığı 

Genel olarak 1980'li yıllarda orman kaynakları önemli ölçüde azalmıştır. 
Sadece endüstrileşmiş ülkelerde alan bakımından az, fakat hacim bakımından 
önemli artışlar kaydedilmiştir. Tropikal ülkelerde ise ormansızlaşma devam etmiş 
ve hatta hızlanarak yılda ortalama 15.4 milyon ha.'a ulaşmıştır. 

1980-1990 yılları arasında Tropikal kuşakta 62 ülkeden elde edilen sonuçlara 
göre her yıl ormanların ortalama % 1.2'si yokolmuştur. Bu oran Afrika'da % 1.7, 
Latin Amerika’da % 1.4 ve Asya'da % 0.9'dur. 

Ilıman iklim kuşağında ise en yüksek orman kaybı ABD'de görülmüştür. 
1977-1987 yılları arasında ABD'de net 3165000 ha. orman alanı diğer arazi kullanım 
amaçları lehine kaybedilmiştir. Japonya'da ise bu miktar 1981-1986 yılları arasında 
48000 ha'dır. 1980-1990 döneminde Avrupa ve Eski SSCB'nde ise sırasıyla 2 mil.ha. 
ve 22.6 mil.ha net orman alanı artışı olmuştur. Son 40 yılda Avrupa'da dikili 
servet 10 milyon m3 artmış, hektardaki ortalama servet de 2 katından fazlaya 
çıkmıştır. Ilıman iklim kuşağında yaklaşık tüm ülkelerde net yıllık ortalama artım 
üretimden daha fazladır. Bu kuşakta arzulanan düzeyde olmasa da ormanlardaki 
iyileşme ve genişlemenin devam edeceği tahmin edilmektedir. 

Özellikle gelişmiş ülkelerin ve uluslararası kuruluşların harekete geçerek 
ormansızlaşmanın yol açacağı tehlikeler konusunda kamuoyunu uyarmasıyla, 
toplumda oluşan çevre bilinci ve batı dünyasının yüksek hayat standardım 
destekleyici taleplerine olan ilginin artması, ormanların değeri üzerine olan ilginin 
yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler ışığında, son yıllarda uygulamaya 
konulan ve konulmakta olan tedbirler ile ormansızlaşmanın hızının giderek 
yavaşlıyacağı tahmin edilmektedir. 
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19.3.2. Orman Mülkiyeti 

Yeni bağımsızlığım kazanmış ülkeler ve serbest piyasa ekonomisine geçiş 
yapmakta olan ülkeler hariç diğer ülkelerin büyük bir kısmında ormanların çoğu 
özel sektöre aittir. Bu ülkelerde mülkiyet açısından devlet sektörü lehine 
gelişmeler beklenilmemektedir. özellikle AT ülkelerinde topluluğun, tarım 
arazilerinin yani özel mülkiyete konu olan alanların ağaçlandırılması ve özel 
ormanların iyileştirilmesi konularında sağladığı teşvikler neticesinde özel 
ormanların artması beklenilmektedir. 

Serbest piyasa ekonomisine geçiş yapan ülkelerde özel ormancılık konusunda 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Ülkemizde ise ormanların % 99'u devlete ait olup özel ağaçlandırmaların 
teşvik edilmesi konusunda yapılan çalışmaların neticelenmesi ile özel orman 
miktarında artış olması beklenilmektedir. 

19.3.3. üretim 

19.3.3.1. Orman ürünleri Üretimi 

Dünya yuvarlak odun üretimi 1960 yılından itibaren her yıl ortalama % 1.8 
artış göstermiştir. Bu artışın 2010 yılına kadar aynı şekilde devam edeceği tahmin 
edilmektedir. 

1970 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerdeki artış oram gelişmiş 
ülkelerdekinden daha az iken, bu tarihten günümüze kadar olan süreçte daha 
yüksek seyretmiştir. Plan dönemi içersinde gelişmiş ülkelerde yıllık ortalama % 1.6 
ve gelişmekte olan ülkelerde de % 2 üretim artışı tahmin edilmektedir. 

1980-1990 döneminde yuvarlak- odun üretiminde en fazla artış % 33.1 ile 
Afrika'da olmuştur. Bunu % 21.6 ile Güney Amerika ve % 20.5 ile Kuzey ve Orta 
Amerika takip etmiştir. Artış oram AT'de X 19, EFTA'da % 7.3 ve NAFTA’da % 20.5 
dir. Japonya ve Türkiye'de ise sırasıyla % 30.2 ve % 14.7 azalma görülmüştür. 

1970’li yıllardan beri devletlerin ve toplumlarm ormanlara yönelik 
politikalarında ve ormanlardan karşılanacak taleplerinde değişiklikler meydana 
gelmiştir. Çok amaçlı işletmecilik orman konularında vurgulanmaya başlanmış, 
orman ekosistemlerinin korunmasına, çevresel yararlar ve rekreasyon hizmetlerine 
ilişkin taleplar artmıştır. Bunun sonucu olarak uluslararası düzeyde imzalanan 
anlaşmalarla orman kaynaklarının daha ekonomik kullanılması ve biyolojik dengenin 
bozulmaması için tedbirler alma yoluna gidilmiştir. Bu tür yaklaşımlar ve 
politikalar, zamanla odun üretimini kısıtlayacaktır. Sonuçta, odun üretiminde global 
olarak plan dönemi içerisinde hızlı bir artış beklenilmemektedir. 

Çok amaçlı ormancılık kavramında ve odun dışı orman ürünlerinin sosyal ve 
ekonomik değerlerinin anlaşılmasındaki gelişmeler, odun dışı orman ürünlerinin 
üretilmesine olan ilgiyi artırmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve bazı 
gelişmiş ülkelerde odun dışı orman ürünleri, işletme amaçlarının iyice belirginleşen 
bir parçası haline gelmiştir. Yukarıdaki nedenlerle odun dışı orman ürünleri 
üretiminde önemli derecede artışlar beklenilmektedir. 

19.3.3.2. Ormanların Diğer Fonksiyonel Hizmetleri 

Özellikle gelişmiş ülkelerde, toplumlarm yüksek hayat standardım 
destekleyici taleplerin artması nedeniyle ormanların fonksiyonel değerleri üzerine 
olan ilgilerde artmaya başlamıştır. Uluslararası kuruluşlarca ormanların fonksiyonel 
değerlerini ortaya koyacak envanter çalışmalarına girişilmiştir. 

Ormanların su muhafaza ve temini, av ve yaban hayatı, tabiatı koruma ve 
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rekreasyon gibi fonksiyonlarından yararlanmaya verilen önemin artması 
beklenilmektedir. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde (Hollanda ve 
Ingiltere gibi) rekreasyon, Avrupa ve Amerika'da avcılık, tabiatı koruma ve su 
temini fonksiyonları üzerinde önemle durulmaktadır. 

19.3.3.3. Orman ürünleri Satış Fiyatları 

Orman ürünleri ortalama cari fiyatları 1971-1990 döneminde yaklaşık 3.7 kat 
artmıştır. Bu dönem içerisinde fiyatlarda sadece 1981-1985 yılları arasında düşüş 
görülmüştür. 

1980-1991 döneminde ibreli tomruk ve kağıtlık odun ortalama ihraç 
fiyatlarında artış, yapraklı tomruk ve yakacak odun ortalama ihraç fiyatlarında 
ise azalma kaydedilmiştir. Tomruklarda sadece gelişmiş ülkelerdeki ibreli tomruk 
ihraç fiyatları 1991 yılı itibariyle 1980 yılı fiyatlarının üzerine çıkmıştır. Tomrukta 
gelişmekte olan ülkelerdeki ortalama artış hızı, gelişmiş ülkelere nazaran daha 
azdır. Bu ülkelerdeki yıllık ortalama üretim artışı tahminlerinin de (%2), gelişmiş 
ülkelerdekine (S51.6) nazaran daha yüksek olması nedeniyle iki ülke grubundaki 
tomruk fiyat artış oranları arasındaki ilişkinin aynı kalacağı tahmin edilmektedir. 
Ayrıca son yıllarda ormanların odun üretimi dışındaki fonksiyonlarının önem 
kazanmaya başlamasının odun üretim artış hızım azaltması beklendiğinden fiyat 
artışlarının devam edeceği tahmin edilmektedir. 

Ülkemizde ise tomruk ihraç fiyatları ve artış hızı dünya ortalamalarının 
üzerinde seyretmektedir. Plan dönemi içerisinde AT ile gümrük birliği sağlandığı 
takdirde, fiyatlar da Avrupa ortalamalarına yaklaşacaktır. 

19.3.3.4. Orman ürünleri Dış Ticareti 

Orman ürünleri dış ticareti bakımından gelişmiş ülkeler net ithalatçı, 
gelişmekte olan ülkeler ise net ihracatçı durumundadırlar. Dış ticaret içerisindeki 
payları bakımından gelişmiş ülkelerin ithalatında düşüş ve ihracatında artış, 
gelişmekte olan ülkelerin ise ithalatında artış, ihracatında düşüş gözlenmektedir. 

Dünya ithalatının yarısından fazlasını gerçekleştiren Asya ülkelerinin ithalat 
içerisindeki payı giderek azalırken, diğer önemli ithalatçılardan AT ve EFTA 
ülkelerinin paylarında hızlı bir artış görülmektedir. 

Gelişmiş ülkeler dış ticaretlerinin yarıdan fazlasını, gelişmekte olan ülkeler 
ise ithalatlarının 1/5'ini ve ihracatlarının da 2/5'ini kendi aralarında 
gerçekleştirmektedirler. Dünya ihracatının yarısını gerçekleştiren Kuzey+Orta 
Amerika ve Avrupa ülkelerinin ihracatlarında hızlı bir artış gözlenmektedir. Bu 
kıtalarda yer alan NAFTA ve AT'nin ihracatında da artış görülürken EFTA'mn 
ihracatı azalmaktadır. 

Yukarıda açıklanan eğilimler, dünyada meydana gelen ormansızlaşma, çevre 
koruma ve ormanların önemi konusunda oluşan kamu oyu bilinci doğrultusunda; 

Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarında görülen düşüşün hızlanacağı ve 
ihracatçı ülke sayısının 33'den 10'lu rakamlara düşeceği, 

Verimli orman oram ve hektardaki servet miktarı yüksek olan NAFTA ve AT 
ülkelerinin ihracatlarındaki artışın devam edeceği, 

Gelişmiş orman sanayisine sahip AT ve EFTA ülkelerinin ithalatlarında, eski 
doğu bloku ülkelerinde serbest piyasa düzeninin yerleşme hızına paralel olarak 
artış olacağı tahmin edilmektedir. 

Türkiye’de ise fiyatların dünya fiyatlarının üzerinde olması, arz'ın talebi 
karşılayamaması ve eski doğu bloku ülkelerinde meydana gelen gelişmeler 
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nedeniyle ithalattaki artış hızının devam etmesi beklenilmektedir. 

Ayrıca AT ile gümrük birliğine gidilmesi ithalatı hızlandıracak, bazı yapraklı 
türlerde ise ihracatı artıracaktır. 

19.3.4. Dış İlişkiler 

Yedinci beş yıllık plan döneminde dış ilişkilerin hız kazanması 
beklenilmektedir. Ancak bu gelişmelerin sektörümüz amaçlarına ne derece uygun 
olacağı, bu konuda yapılacak olan çalışmaların sistematiğine bağlıdır. Son yıllarda 
yapılan gözlemler başta Arnavutluk, Bulgaristan, Iran, Pakistan, Mısır, Avusturalya 
ve Yeni Zellanda olmak üzere, pek çok daha başka batılı ülkenin ve piyasa 
ekonomisine geçiş yapan diğer ülkelerin, ormancılık konusunda ülkemiz ile işbirliği 
yapma isteğinde olduğu şeklindedir. Bu istekleri ormancılık sektörü lehine olmak 
üzere işbirliğine dönüştürmek için bir takım tedbirler alınmakta ve çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar özetle, uluslararası normalara uygun bir ormancılık 
alt yapısının oluşturulması şeklindedir.Bazı faaliyetlerin üç yıl içerisinde sonuç 
vermesi beklenmektedir. Bu bulgular ışığında, sektör uluslararası ilişkiler 
konusunda yedinci beş yıllık plan döneminde olumlu gelişmelere sahne olacaktır. 
Ayrıca gümrük birliği ve tam üyeliğe yönelik çalışmalar AT ile ilişkileri 
hızlandıracak ve kapsamım genişletecektir. 

İkili ilişkiler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerdeki gelişmeler 
çerçevesinde büyük çaplı hibe projelerde de artış olacağı tahmin edilmektedir. 

19.4. HEDEFLER VE POLİTİKALAR 

19.4.1. Dış Ticaret 

Orman kaynaklarımızın devamlılığının sağlanması ve gelecek kuşaklara yeterli 
ve verimli düzeyde aktarılması, odun hammaddesine dayalı sanayinin gelişiminin 
desteklenmesi, toplumun ormanların çevre, turizm, rekreasyon ve benzeri 
fonksiyonlarına olan ve giderek artan çok yönlü taleplerinin karşılanması ve 
devamlılığının sağlanması dikkate alınarak odun hammaddesi ithalatına önem 
verilmelidir. Bu çerçevede odun hammaddesi ithalatı iç talebin karşılanması 
yanında ihracata (re-export v.b.) yönelik olmalıdır, 

Bölüm: 19.3.3.1'de belirtildiği üzere, dünyada odun dışı orman ürünlerine 
verilen önemin ve talebin artmakta olduğu da dikkate alınarak, bu ürünlerin 
korunması, yetiştirilmesi, üretimi ve pazarlanması ve özellikle hammadde yerine 
işlenmiş hale getirilerek ihracı konularında gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Türkiye'nin yakın gelecekte AT ile gümrük birliğine gideceği ve AT'ye tam 
üyeliğin söz konusu olduğu dikkate alınarak "Avrupa Standardizasyon Komitesi 
(CEN)”ne üye olunmalı, Türk standartlarının başta AT olmak üzere uluslararası 
standartlarla farklılıkları giderilmeli ve uluslararası standart kuruluşlarıyla 
işbirliği geliştirilmelidir. 

19.4.2. Dış İlişkiler 

Dış ilişkiler politikası ; 

- Dünyada son yıllarda ormansızlaşma, çevre ve ' orman kaynaklarının 
korunmasının ön plana çıkması ve bu konularda etkin uluslararası faaliyetlerin 
başlaması, 

- Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanması ve bu durumun uluslararası 
düzeyde ülkemize yeni bir konum kazandırmış olması, 
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- Bir çok ülkede serbest piyasa ekonomisine geçiş konusunda hızlı bir 
sürecin başlatılması, 

Nedenleriyle yeniden değerlendirilmelidir. Bu politika oluşturulurken ormancılıkta 
Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Ön-Orta Asya bölgelerinde lider ülke olunması 
hedeflenmelidir. Ormancılığımız buna uygun olduğu gibi yetişmiş uzman 
elemanlarımızın varlığı da bu rolü üstlenmek için yeterlidir. Bu kapsamda dış 
ilişkiler, taraf ülkelerin yanında uluslararası kuruluşlarla (FAO, IBRD, IFAD v.b.) 
yakın işbirliği içerisinde çok yönlü olarak sürdürülmelidir. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda dış ilişkilerin arzulanan düzeyde 
gerçekleştirilebilmesi için ; 

- Dış ekonomik ilişkilerde ormancılığın ayrı bir sektör olarak ele alınması, 

- Dış ilişkilerde görev alacak elemanların lisan ve uzmanlık düzeylerinin 
geliştirilmesi, 

- Ülkemizde özellikle Türk Cumhuriyetleri, Yakın Doğu ve Akdeniz ülkelerine 
yönelik ormancılık eğitimi verecek uluslararası düzeyde eğitim merkezlerinin 
kurulması, 

- Dünya ormancılığındaki gelişmelerin takibi, uluslararası kongre, konferans 
ve benzeri toplantılara etkin bir şekilde katılınması ve değerlendirilmesi, 

- Uluslararası kuruluşlar ve ormancılığı gelişmiş ülkelerle (AT, EFTA, NAFTA 
ülkeleri v.b.) ilişkilerin geliştirilmesi, bu kapsamda ekonomik ilişkiler, 
organizasyon, bilgi ve teknoloji aktarımı konularına önem verilmesi, sağlanmalıdır. 
Ayrıca uluslararası finans kuruluşlarının da desteği ile Türk Cumhuriyetleri ve 
Gelişmekte olan İslam ülkeleri ile ormancılık, doğal kaynakların korunması (toprak, 
su, orman, mer'a) ve kırsal kalkınma esaslarına dayalı proje bazında somut 
işbirliğinin geliştirilmesine ve bu kapsamda eğitim ve öğretim, araştırma, uzman 
değişimi ve Türk uzmanların işlendirilmesi konularına önem verilmelidir. 

Ormancılık çalışmalarında Türkiye gerçekleri ve ormancılık politikası 
çerçevesinde teknoloji ve finansman sağlayıcı uluslararası proje ve araştırma 
konularına önem verilmelidir. 

Uluslararası kuruluşlar ve devletlerle işbirliği çerçevesinde ülkemizde 
yürütülecek dış kaynaklı projelerin hibe olmasına, katılımcı yaklaşım, doğal 
kaynakların korunması ve geliştirilmesi ve sosyal ormancılık konularım kapsayan 
havza bazında entegre kırsal kalkınma niteliği taşımasına öncelik verilmelidir. 

Bu projelerde yerli uzmanların etkin bir şekilde işlendirilmeleri 
sağlanmalıdır. 

Uluslararası kuruluşlarda ve bu kuruluşlarca gelişmekte olan ülkelerde 
yürütülen ormancılık projelerinde Türk uzmanların daha çok görev almalarının 
sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. 

AT ormancılık mevzuatı, stratejisi ve faaliyet programlarında meydana 
gelecek gelişmeler takip edilerek değerlendirilmeli ve bilgi alışverişi, teknik 
konular ve uluslararası eğitimleirn düzenlenmesi konularında işbirliğinin 
geliştirilmesine önem verilmelidir. 
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TABLO 257: DÜNYA ORMAN VARLİğ'i (1980) 

(1000000 Ha.) 

Verimli 

Orman 
Diğer 

Alanlar Toplam 

Alan % Alan % Alan * 

GELİŞMİŞ ÜLKELER 1450 27 555 10.3 2005 37.3 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 2154 28 1141 14.8 3295 42.8 

TOPLAM 3604 27 1696 12.7 5300 39.7 

Kaynak : FAO, Wood and Products, 1991 
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TABLO 258: ÜLKELER İTİBARİYLE ORMAN VARLİĞ'i 

ÜLKELER 

O R M A N V A R L I Ğ I 

Toplam 
Alan 

Ülke 
Alanına 
Oram 

Kişi 
Başına 
Düşen 
Alan 

VERİMLİ ORMAN 

1000 Ha. as Ha. 

Alanı 

ülke 
Alanın 
a 

Oram 

Kişi 
Başına 
Düşen 
Alan 

I şletile 
bilir 
Verimli 
Orman 

1000 Ha. % Ha. 1000 
Ha. 

AVRUPA 194953 35.4 0.35 149305 27.1 0.26 132958 

AT (12) 72512 30.7 0.21 48113 20.4 0.14 41940 

Belçika 620 20.5 0.06 620 20.5 0.06 620 

Danimarka 466 11.0 0.09 466 11.0 0.09 466 

Fransa 14155 26.1 0.25 13110 24.1 0.23 12460 

Almanya 10735 30.7 0.13 10490 30.0 0.13 9852 

Yunanistan 6032 46.7 0.60 2512 19.4 0.25 2289 

İrlanda 429 6.2 0.12 396 5.7 0.11 394 

İtalya 8550 28.4 0.15 6750 22.4 0.12 4387 

Lüksemburg 87 33.9 0.24 85 33.1 0.23 82 

Hollanda 334 9.8 0.02 334 9.8 0.02 331 

Portekiz 3102 35.8 0.29 2755 1.8 0.26 2346 

Ispanya 25622 51.3 0.66 8388 16.8 0.22 6506 

Ingiltere 2380 9.9 0.04 2207 9.2 0.04 2207 

EFTA (6) 66150 49.3 2.03 58264 43.4 1.79 52620 

Avusturya 3877 47.0 0.50 3877 47.0 0.50 3330 

İsviçre 1186 29.8 0.18 1130 28.4 0.17 1093 

İsveç 28015 8.6 3.27 24437 9.9 2.85 22048 

Norveç 9565 31.2 2.26 8697 28.3 2.05 6638 

Finlandiya 23373 76.7 4.68 20112 66.0 4.03 19511 

İzlanda 134 1.5 0.54 11 0.0 0.04 -

ABD 295989 32.4 1.18 209573 22.9 0.84 195596 

KANADA 453300 49.2 17.09 247164 26.8 09.32 112077 

JAPONYA 24718 67.8 0.20 24158 66.3 0.20 23829 

ESKİ SSCB 941530 44.0 3.26 754958 35.3 2.62 414015 

TÜRKİYE 20199 26.2 0.34 8856 11.5 0.15 6642 
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TABLO 259: DİKİLİ SERVET 

ÜLKELER 
Verimli Orman Diğer 

Orman 
Alanları 

Diğer 
Kaynaklar 

Dikili 
Kuru 

Toplam 
Servet 

Mil.m3 % m3/ha Mil.m3 Mil.m3 Mil.m3 Mil.m3 

AT 6479 92 134 395 135.5 50 7077.5 

Belçika 90 98 145 - 2 - 92 

Danimarka 54 93 116 - 4 - 58 

Fransa 1742 93 133 46 88 16 1891 

Almanya 2748 99 262 5 - 8 2761 

Yunanistan 159 94 63 10 - 17 185 

İrlanda 30 94 76 2 - - 32 

İtalya 743 75 110 150 - 6 999 

Lüksemburg -

- 230 - - - 20 

Hollanda 52 83 156 - 10.5 - 62.5 

Portekiz 188 93 68 12 3 3 206 

Ispanya 470 87 56 70 -
- 540 

1 ngiltere 203 88 92 - 28 - 231 

EFTA (5) 6322 97 108 118 96 115 6551 

Avusturya 988 100 257 - - 14 1012 

İsviçre 372 88 329 5 46 5 428 

Norveç 614 99 71 7 - 12 633 

İsveç 2619 96 107 68 34 52 2773 

Finlandiya 1719 97 85 38 16 32 1805 

TÜRKİYE 759 93 86 54 - - 813 

ABD 24742 87 118 3780 - 658 29180 

KANADA 23921 - 97 - - - 23921 

JAPONYA 2861 100 118 2 - - 2862 

ESKİ SSCB 84538 98 112 1281 - 642 86561 

B.RUSYA 805 100 134 - - - 805 

UKRANYA 1320 100 143 - - - 1320 
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TABLO 260: ORMANLARI MÜLKİYET DAĞILIMI 

ÜLKELER Devlet Orman 
Diğer Kollektif 
Ormanlar özel Ormanlar 

1000 Ha. % 1000 Ha. % 1000 Ha. % 

AT (12) 14224 19.6 14012 19.3 44274 61.1 

Belçika 64 10.3 209 33.7 347 56.0 

Danimarka 112 24 15 3.2 339 72.8 

Fransa 1428 10.1 2246 15.9 10480 74.0 

Almanya 4434 41.3 1857 17.3 4444 41.4 

Yunanistan 4435 73.5 556 9.2 1042 17.3 

İrlanda 330 77.3 2 0.5 95 22.2 

İtalya 1051 12.3 2340 27.4 5159 60.3 

Lüksemburg 9 10.3 30 34.5 48 55.2 

Hollanda 104 31.1 55 16.5 175 52.4 

Portekiz 68 2.2 202 6.5 2832 91.3 

Ispanya 1233 4.8 6500 25.4 17889 69.8 

Ingiltere 956 40.2 - - 1424 59.8 

Türkiye 19997 99 - - 202 1 

EFTA (5)* 14968 22.2 4933 7.3 47417 70.5 

ABD 79207 26.8 4298 1.5 212484 71.7 

Japonya 10753 43.5 - - 13964 56.5 

Eski SSCB 891750 94.7 49780 5.3 - -

* İzlanda Hariç 
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TABLO 261: ORTALAMA İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİ VE SAYILARİ 

Devlet Ormanı 
Diğer Kamu 
Ormanı 

Orman 
Endüstrisi 
Ormanı 

çiftlik ve Diğer 
Özel Orman 

Ha. Sayı Ha. Sayı Ha. Sayı Ha. Sayı 

Finlandiya 58111 101 651 848 28 426303 

Fransa 1534 14713 2.6 3677300 

Almanya 2257 995 152 11576 6.5 441856 

Norveç 848 520 46 145075 

İsveç 313800 17 145500 44 53 248879 

I ngiltere 13650 70 

Eski SSCB 303214 2441 35942 1835 - - - -

Japonya 3663.1 2715 20.4 62307 10.5 234276 

Portekiz 1890.5 36 1629.8 124 1512 7.1 373669 

Yunanistan 2986 1785 787 705 691 1265 

Türkiye 16431 1217» 

76669 251»» 

* : Bölge Şefliği sayısı 
** : İşletme Müdürlüğü sayısı 
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TABLO: 262. YUVARLAK ODUN ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 

ÜRETİM İTHALAT İHRACAT TÜKETİM 

1.980 1 990 1.990 1 990 1.990 2.010 

1000m3 % 1000m3 % 1000m3 % 1000m3 % 1000m3 % 1000m3 % 

DÜNYA 2.928 910 100 3.506 597 100 126.781 100 120 636 100 3 512.742 100 5 497 996 

AFRİKA 386.107 132 513 883 146 714 0.5 4 969 4.1 509.628 14.5 842 000 15.3 

KUZET+ORTA 
AMERİKA 628.294 21 4 756 664 21 5 7512 5.9 32466 269 731.710 20.8 1.087.000 19.8 

NAFTA 595.521 203 717 460 20.5 7469 59 32356 268 692.573 19.7 1 035.141 188 

GÜNEY 
AMERİKA 281.717 96 343374 9.9 121 0.1 5.909 4.9 337.586 96 512.000 93 

ASYA 907.212 31 1.069.270 305 72.626 573 24.229 20.1 1.117.667 31.8 1.600.000 29 1 

JAPONYA 34 629 1.18 29 632 0.8 47.530 37.5 11 0.0 77.151 22 108.675 1.9 

TÜRKİYE 22 575 08 15.756 0.5 834 0.7 4 0.0 16.586 0.5 28.060 0.5 

AVRUPA 333.977 11.4 396 748 11.3 45.554 36.0 28.256 234 414 046 11.8 980.000 17.8 

AT (12) 125.627 4.3 150.477 43 24.668 195 18.009 14.9 157.136 48 201.456 3.7 

EFTA (5) 124 393 4 2 132 697 38 18.560 14.6 5.417 4.5 145.840 4.1 212.582 39 

OKYANUSYA 34.998 1.2 41,258 1.2 110 0.1 9 988 83 31.380 0.9 43.000 0.8 

ESKİ SSCB 356.600 12.2 385.400 11 143 0.1 14.818 12.3 370.725 10.6 433 996 7.9 

Not: 1) Almanya için 1989 üretim miktarı hesaba alınmıştır. 

2) Türkiye üretim değerlerine gizli tüketim dahil edilmiştir. 
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TABLO 263: İŞLETME ORMANLARINDA ÜRETİMLE DİKİLİ SERVET VE 
ÜRETİMLE NET YILLIK ARTİM ORANLARİ 

Dikili Servet 
Net Yıllık 
Artım Üretim 

Üretim/Dikili 
Servet Oram 

Üretım-Net 
Yıllı! Artım 
Oran 

10000oom3 1000m3 1000m3 % % 

AVRUPA 18509 508802 396748 2.14 17.98 

.AT( 12) 6374 187703 150477 2.36 81.17 

.EFTA 6034 180680 132697 2.20 73.44 

ABD 230S2 637477 512800 2.22 81.44 

KANADA 14855 207455*** 181249 1.22 87.31 

ESKİ SSCB 50310 606638 385400 0.77 63.53 

JAPONYA 2861 29632 1.04 

TÜRKİYE 759 20791*** 15756* 2.08 
3.37** 

73.78 
122.90** 

* Resmi Üretim 
** Gizli Tüketim Dahil 
*** Yıllık Artım 



TABLO 264: ORMANLARIN FONKSİYONLARI 

ÜLKELER 
önem 

Odun 
üretimi 

Koruma 
Su Otlatma Avcılık 

Tabiatı 
Koruma Rekre¬ 

asyon 
Derecesi 

% % % % % % % 

AVRUPA Çok 54 11 9 10 27 4 12 
(Kamu+özel) Orta 24 17 17 15 55 37 39 

Az 22 72 75 75 18 59 49 

AVRUPA Çok 48 14 12 9 33 5 13 
(Kamu Orm.) Orta 20 20 21 21 47 33 45 

Az 25 66 67 71 20 62 42 

AVRUPA 
(özel Orm.) 

Çok 
Orta 

68 
17 

5 
10 7 7 75 45 26 

Az 15 85 89 83 12 52 65 

TÜRKİYE Çok 5 2 3 5 12 3 12 
(Kamu Orm.) Orta .38 13 8 21 25 12 46 

Az 57 85 89 74 63 85 42 

ESKİ SSCB Çok 0 9 9 _ 0 2 
(Kamu+özel) Orta 18 15 17 ■ - - 19 11 

Az 82 76 76 - 81 87 

ABD Çok 36 36 16 16 9 8 19 
(Kamu+özel Orta 41 30 79 17 45 42 33 

Az 23 34 5 67 46 50 48 

Kaynak : The UN-UCE/FAO 1990 Forest Resource Accesment, New York, 1993 
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TABLO 265: İHRACAT FIYATLARİ 

T O M R U K 

Kağıtlık Odun 
(Yuvarlak+Yonga) 
US$/m3 

Yakacak Odun 
(US$/m3) 

lbreli(US$/m3) Yaprak lı(US$/m3) 
1980 1991 1980 1991 

1980 1991 1980 1991 

DÜNYA 89 95 105 100 36 46 47 43 

AFRİKA 84 95 154 164 6 74 - -

KUZEY 

ORTA 
AMERİKA 

100 116 170 130 50 50 - -

KANADA 51 78 41 128 35 61 - -

ABD 103 117 188 128 56 48 - -

GÜNEY 
AMERİKA 

53 51 92 75 - 35 - -

ŞİLİ 53 51 82 82 - 35 - -

ASYA 149 467 93 84 15 42 - -

AVRUPA 78 73 133 124 36 43 - -

FRANSA 68 59 176 160 35 38 - -

İSVEÇ 55 110 40 50 32 54 - -

TÜRKİYE 170 195 80 365 - - 57.39 29.47(85) 

OKYANUSYA 58 58 69 77 24 60 - -

ESKİ SSCB 80 86 75 - 34 39 - -

TABLO 266: YUVARLAK ODUN DİŞ TİCARETİ 

İTHALAT İHRACAT 

1000 m3 % 1000 m3 % 

DÜNYA 127901 100 127901 100 

Gelişmiş Ülkeler 101748 19.55 92374 72.22 

Gelişmekte Olan Ülkeler 26153 20.45 35527 27.78 
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TABLO 267: YUVARLAK ODUN DIŞ TİCARETİ YÖNLERİ 

Ihı 
İtti. 

Dünya 
İhracatı 

GeSjmis 
Ülkeler 

ÂBB ' '‘Eski ' 
SSC8 

Avusturalya Fransa F Almanya Kanada Yeni 
Zekanda 

Belçika 
Lukssmburç, 

rJeiîm,' 
Olan Uk. 

Materja $ii Yeni 
Gine 

Düetleri Dünya 
İthalatı 

Dünya 127901 92374 28232 18751 7613 6403 6279 5093 2469 1762 I 15772 36527 21370 4878 1405 8074 134777 

Getirmiş 
'tketer 101748 80124 21512 16457 7495 6354 6179 4S29 1513 1762 14117 21624 11939 4027 810 4799 107618 

nnya 51812 35953 18731 5983 ' 7442 3 2565 1229 15858 11717 2768 801 51810 

is. 5504 4562 2224 276 1973 49 40 942 942 8208 

Ftnlar. 6077 6039 5667 153 178 41 38 38 8784 

İtalya ’l 24 4043 131 407 1067 398 142 275 1623 81 91 6459 

Avusturya s.o40 2640 1 698 47 1421 473 4632 

Kanada 238u 2389 2388 4268 

Bel+Lük. 2388 2388 2388 4268 

F.Almanya 2040 2040 147 897 441 555 3909 

ABD 1684 1684 - 1634 3471 

İspanya 1173 1117 12 1100 1100 5 56 56 1941 

Fransa 430 429 19 410 1 1763 

Norveç 111 44 44 67 67 1669 

Hollanda 1014 1014 400 400 200 1329 

Diğerleri 20254 15674 83 531 53 859 1-47 489 290 251 11821 4580 270 75 9 4226 7045 

GelOl.Ülk 26153 12250 6720 22® 118 49 100 164 950 200 1655 13903 9382 651 595 3275 27159 

Çin 3460 5564 2694 2294 116 60 400 3836 3596 82 13 193 13383 

K.Kote 8321 4148 3647 51 450 4173 3177 459 409 128 7384 

Tayland 763 763 783 1411 

Hindistan 884 894 882 12 902 

Hongkong 521 521 507 14 700 

Diğerleri 6194 2538 379 2 49 100 53 100 200 1655 3858 455 100 147 2954 3379 



TABLO 268: YUVARLAK ODUN İTHALAT VE IHRACATVnİN DAG'lLİMI 

Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler 

1000 m3 * 1000 m3 % 

GELİŞMİŞ 
ÜLKELER 

İthalat 80124 78.7 21624 21.3 

1hracat 80124 86.7 12250 13.3 

GELİŞMEKTE 
OLAN 
ÜLKELER 

İthalat 12250 46.8 13903 53.2 

1hracat 21624 60.9 13.903 39.1 

TABLO 269: KİTALAR İTİBARİYLE YUVARLAK ODUN ITHALATİ VE IHRACATİ 

İTHALAT İHRACAT 

1980 1990 1980 1990 

1000M3 % 1000m3 % 1000m3 % 1000m3 % 

DÜNYA 120980 100 126781 100 117089 100 120635 100 

AFRİKA 793 0.65 714 0.56 6373 5.44 4969 4.12 

KUZEY+ORTA 

AMERİKA 
6574 5.43 7512 5.93 26663 22.77 32466 26.92 

NAFTA 6468 5.35 7469 5.89 26662 22.74 32356 26.82 

GÜNEY 
AMERİKA 

98 0.08 121 0.1 1310 1.12 5909 4.90 

ASYA 71369 59.0 72626 57.29 34999 29.89 24229 20.08 

AVRUPA 41884 34.62 45554 35.93 23809 20.34 28256 23.42 

AT 21981 18.17 24263 19.13 10517 8.98 18646 15.46 

EFTA 15332 12.67 18561 14.64 6455 5.51 5417 

OKYANUSYA 10 0.01 110 0.08 9101 7.77 9988 8.28 

ESKİ SSCB 255 0.21 143 0.11 14835 12.67 14818 12.28 

TÜRKİYE 9 0.01 834 0.66 5 0.004 4 0.003 

GELİŞMİŞ 
ÜLKELER 

102797 84.97 100917 79.6 73550 62.82 83727 69.41 

GELİŞMEKTE 
OLAN 
ÜLKELER 

18183 15.03 25864 20.4 43540 37.18 36908 30.95 
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Fiyat Endeksi Fiyat Enc1eksi 
Şekil 2. Orman Ürünleri Fiyat Endeksi 

(1980 = 100) 

■ü—h—- Cari Fiyatlar^  Sabit Fiyat (1980 = 100) 

Şekil 3. İbreli Tomruk Fiyat Endeksi 

-w--*— Cari Fiyatlarf -o- o-o Sabit Fiyat (1980 = 100) 
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Fiyat. Endeksi 

Şekil 4. Yapraklı Tomruk Fiyat Endeksi ( Ilıman Bölge ) 

-*■-*— Cari Fiyatlar, o— Sabit Fiyat (1980 = 100) 

1961 1966 1971 1978 »81 1986 »91 

-*—m— Cari Fiyatlar .-o-o-o- Sabit Fiyat (1980 = 100) 

574 



Fiyat Endeksi 

Şekil 6. Kağıtlık Odun Fiyat Endeksi 

200J 

175 -

25 

1966 «71 1976 1981 

• Cari Fiyatlar,-0--0—B- Sabit Fiyat (1980 = 100 ) 
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