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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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Başkan : Daire Başkanõ Cemil KULEİN Orman Bakanlõğõ APK. Kur. Bşk.lõğõ

Raportör : Şube Müdürü Mevlüt DÜZGÜN Orman Bakanlõğõ APK. Kur. Bşk.lõğõ

Üyeler : Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmet DAŞDEMİR Bartõn Orman Fakültesi

Daire Başkanõ Tamer OTRAKÇIER OGM. APK. Kur. Bşk.lõğõ

Şube Müdürü Ertan ÖZUĞURLU Orman Bakanlõğõ APK. Kur. Bşk.lõğõ

Şube Müdürü Ulvi US Orman Bakanlõğõ APK. Kur. Bşk.lõğõ

Şube Müdürü Ersen TİPİ Ağaç. ve Eroz. Kont. Gen. Müd.

Şube Müdürü Mustafa KIZMAZ OGM.

Or. Yük. Müh. Dr. Gülzade KAHVECİ Orman Bakanlõğõ APK. Kur. Bşk.lõğõ

Or. Yük. Müh. Cemalettin TUNCA Emekli 

Başkan : Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Ömer KARAÖZ İ.Ü. Orm. Fak. Top. İlmi ve Eko. Anab. Dalõ

Raportör : Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa F. TÜRKER K.T.Ü. Orm. Fak. Orm. Eko. Anab. Dalõ

Üyeler : Daire Başkanõ Muzaffer TOPAK Orman Bakanlõğõ Yayõn Dairesi

Şube Müdürü Ulvi US Orman Bakanlõğõ APK. Kur. Bşk.lõğõ

Şube Müdürü Halit BABALIK Ağaç. ve Eroz. Kont. Gen. Müd.

Or. Yük. Müh. Fahrettin ULU Doğu Karadeniz Orm. Arş. Md.lüğü

Uğur ZEYDANLI Doğal Hayatõ Koruma Derneği

Başkan : Or. Yük. Müh. Muzaffer DOĞRU Emekli 

Raportör : Şube Müdürü Ramazan BALI OGM.

Üyeler : Daire Başkanõ Dr. Erkan İSPİRLİ Orman Bak. Dõş İlişkiler ve AB. Dairesi

Daire Başkanõ Osman Nuri ÖZTÜRK AGM. Etüt-Proje Dairesi

Daire Başkanõ Mustafa YÜKSEK OGM. İşletme ve Pazarlama Dairesi

Daire Başkanõ Tanzer ÇALIŞKAN OGM. Orm. İdaresi ve Plan. Dai.

Fidanlõk Müdürü Faruk BOYACI AGM. Ankara Orm. Fid. Md.lüğü

Şube Müdürü Orhan ÜLKER OGM.

Şube Müdürü Avni ŞAHİN OGM.

Şube Müdürü Ekrem DEMETÇİ OGM.

Şube Müdürü İsmail KALAYCIOĞLU OGM.

Şube Müdürü Bahattin ÖRS OGM.

Or. Yük. Müh. Hayri ÜNAL Lif-Yonga Sanayii Temsilcisi Emekli

Or. Yük. Müh. Mustafa AKGÜN ÇAMSAN Sanayi Temsilcisi Emekli

1- Sektörün Tanõmõ, Yapõsõ, Özellikleri

2- Orman Ekosistemi ve Sürdürülebilir Kalkõnmadaki Yeri

3-  Arz-Talp İlişkileri

III

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ
Omancõlõk Özel İhtisas Komisyonu 

Çalõşma Gruplarõnda  (19 Adet) Aktif Olarak Görev Yapan
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Or. Yük. Müh. Hüsnü TÜZÜN Emekli 

Or. Yük. Müh. İbrahim BARDAK ORMA Sanayii Temsilcisi

Başkan : Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin TOKMANOĞLU Emekli 

Raportör : Or. Yük. Müh. Cemalettin TUNCA Emekli 

Üyeler : Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza AKYÜZ İ.Ü. Orman Fakültesi

Müfettiş İzzet OKYAY OGM.

Avukat Mine OKÇU OGM.

Şube Müdürü Salih TURAN OGM.

Or. Yük. Müh. Ethem AKGÜNDÜZ OGM.

Or. Yük. Müh. Mehmet POLAT Emekli 

Orman Mühendisi Salih SÖNMEZIŞIK Orman Mühendisleri Odasõ

Orman Mühendisi Ömer KESKİN Orman Mühendisleri Odasõ

Orman Mühendisi Feramuz ÖZBEK Orman Mühendisleri Odasõ

Başkan : Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Cahid ŞAD İ.Ü. Orman Fakültesi

Raportör : Daire Başkanõ Tanzer ÇALIŞKAN OGM.

Üyeler : Başmühendis Ömer KARADEMİR

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin KÖSE K.T.Ü. Orman Fakültesi

Şube Müdürü Kadir MERİÇ OGM.

Şube Müdürü Tarhan ZIK OGM.

Şube Müdürü Bahattin ÖRS OGM.

Şube Müdürü Ali TEMERİT OGM.

Şube Müdürü Mithat KOÇ OGM.

Şube Müdürü Orhan ÜLKER OGM.

Hart. Fotog. Müdürü Cemil ÜN OGM. Harita Fotog. Md.lüğü

Müdür Yardõmcõsõ Cengiz AKIN OGM. Harita Fotog. Md.lüğü

Başmühendis A.Şevket AYHAN İç Anadolu Orm. Arş. Md.lüğü

Başmühendis Hikmet ÖZTÜRK Orm. Ağaç. ve Toh. Islah Arş. Md.lüğü

Başmühendis Neşat ERKAN Batõ Akdeniz Orm. Arş. Md.lüğü

Başmühendis Mustafa KÖMÜRLÜ OGM. Denetim ve Kont. 

Başmühendis Ahmet YILMAZ KAHRAMAN OGM. Denetim ve Kont. 

Başmühendis Ercan VELİOĞLU Orm. Ağaç. ve Toh. Islah Arş. Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Yusuf KANDAZOĞLU OGM.

Or. Yük. Müh. Rüstem KIRIŞ OGM.

Orman Mühendisi H. Çağatay ÇELİK OMO. Emekli

Or. Yük. Müh. Cemalettin TUNCA Emekli 

Orman Mühendisi Halit DOĞAN OMO. 

5- Orman Amenajmanõ-Harita ve Fotogrametri 

IV

4- Orman Kadastrosu ve Mülkiyet 
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Başkan : Daire Başkanõ Yücel ALIM OGM.

Raportör : Şube Müdürü Taner ADANUROĞLU OGM.

Üyeler : Şube Müdürü Mustafa KURTULMUŞLU OGM.

Şube Müdürü Rõfkõ KESLER OGM.

Mühendis Şaban ÇETİNER Doğu Karadeniz Orm. Arş. Md.lüğü

Or. Yük. Müh. İlhan KADAYIFÇI OMO. Emekli

Or. Yük. Müh. Cemalettin TUNCA Emekli 

Başkan : Öğretim Üyesi Prof. Dr. Torun MOL İ.Ü. Orman Fakültesi

Raportör : Daire Başkanõ Hüceyin HACIOĞLU OGM.

Üyeler : Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri SÜMER Marmara Üniversitesi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ K.T.Ü. Orman Fakültesi

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet HAKYEMEZ İ.Ü. Orman Fakültesi

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANAT K.S.Ü. Orman Fakültesi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ OMO.

Gen. Müd. Yrd. M. Vefa ALTINÇEKİÇ OGM.

Şube Müdürü Mehmet YAMANTAŞ OGM

Şube Müdürü Zekeriya MERE OGM

Şube Müdürü İlhami AYDIN OGM

Şube Müdürü Mustafa KURTULMUŞLU OGM

Şube Müdürü Hicret ACAR OGM

Şube Müdürü Atilla İNAL OGM

Or. Yük. Müh. Ahmet ŞENYAZ Orman Bakanlõğõ APK. Kur. Bşk.lõğõ

Or. Yük. Müh. Yüksel ERDOĞAN OGM

Or. Yük. Müh. Dr. Mehmet YÜCEL İç Anadolu Bölge Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Hasan GÖRGÜN İç Anadolu Orm. Arş. Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Dr. Beşir YÜKSEL Doğu Karadeniz Orm. Arş. Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Metin GENÇOL Ege Orm. Arş. Md.lüğü

Meteoroloji Müh. GÖKHAN YÜCE DMİ. Genel Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Sezai KAYA OMO.

Or. Yük. Müh. Orhan OĞUZ OMO. Emekli

Or. Yük. Müh. Cemalettin TUNCA Emekli 

Başkan : Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytuğ AKESEN İ.Ü. Orman Fakültesi

Raportör : Şube Müdürü T. Mustafa BAYRAK MPG. Plan- Koor. Denet. Şubesi

Üyeler : Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Ege Ün. Ziraat Fakültesi

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet SEREZ 18 Mart Ün. Ziraat Fakültesi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan UZUN İ.Ü. Orman Fakültesi

6- Orman Yollarõ 

7- Orman Kaynaklarõnõ Koruma ve Yangõnla Mücadele 

8- Korunan Alanlar ve Orman Peyzajõ 

V
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Danõşman Doç Dr. Ayça ADALILAR Turizmi Geliştirme Vakfõ Gen. Bşk.lõğõ

Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Nurgül ERDEM İ.Ü. Orman Fakültesi

Gen. Müd. Yrd. Rasih KUBAOĞLU Milli Parklar Av-Yab. Hay. Gen. Md.lüğü

Daire Başkanõ Mesut Yaşar KAMİLOĞLU MPG. APK. Kur. Bşk.lõğõ

Daire Başkanõ İsmail ŞİRİN MPG. Milli Parklar Daire Bşk.lõğõ

Daire Başkanõ Hüseyin Rahmi TEKİN MPG. Orm. İçi Din. Yer. Daire Bşk.lõğõ

Şube Müdürü Ulvi US Orman Bakanlõğõ APK. Kur. Bşk.lõğõ

Müşavir Nejat ÖZKAN Orman Bakanlõğõ

Başmühendis Serdar ŞENGÜN Orm. Ağaç. ve Toh. Islah Arş. Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Hasan GÖRGÜN İç Anadolu Orm. Arş. Md.lüğü

Yük. Müh. Oğuz KURDOĞLU Doğu Karadeniz Orm. Arş. Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Muhsin Zekai BAYER Türkiye'de Doğ.Kor.Vak.Yön.Kur.Bşk.

Uzman Sedat KALEM Doğal Hayatõ Koruma Derneği

Or. Yük. Müh. Muzaffer DOĞRU Emekli 

Or. Yük. Müh. Nejat ÖZBAYKAL Emekli 

Başkan : Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgay ODABAŞI İ.Ü. Orman Fakültesi

Raportör : Başmühendis A.Şevket AYHAN İç Anadolu Orm. Arş. Md.lüğü

Üyeler : Şube Müdürü Atilla KURMUŞ OGM.

Şube Müdürü Nejat ÖZTURAN OGM.

Şube Müdürü A. Tufan SANLI OGM.

Şube Müdürü Uğur TÜFEKÇİOĞLU OGM.

Şube Müdürü Osman KAHVECİ OGM.

Şube Müdürü Kadir MERİÇ OGM.

Or. Yük. Müh. Hasan GÖRGÜN İç Anadolu Orm. Arş. Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Orhan ÇELİK İç Anadolu Orm. Arş. Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Dr. Metin KARADAĞ İç Anadolu Orm. Arş. Md.lüğü

Or. Yük. Müh. İbrahim AKÇAM İç Anadolu Bölge Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Cemalettin TUNCA Emekli 

Başkan : Gen. Müd. Yrd. Necati UYAR AGM.

Raportör : Daire Başkanõ Muhterem BULUT AGM.

Üyeler : Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih BOYDAK İ.Ü. Orman Fakültesi

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün İLTER Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kani IŞIK A.Ü. Biyoloji Bölümü

Öğretim Üyesi Doç Dr. Şemi İKTÜEREN G.Ü. Kastamonu Orm. Fak. Müh. Böl. Bşk.

Daire Başkanõ Nuri ÖZKER AGM. Ağaçlandõrma Dairesi Bşk.lõğõ

Araştõrma Müdürü Yusuf CENGİZ Batõ Akdeniz Orm. Arş. Md.lüğü

Fidanlõk Müdürü Faruk BOYACI AGM. Bahçeköy Orman Fid. Md.lüğü

VI

9- Silvikültür ve Enerji Ormanlarõ 

10- Tohum, Ağaç Islahõ ve Fidan Üretimi 
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Fidanlõk Müdürü Ertuğrul KURT AGM. Ereğli Orman Fid. Md.lüğü

Fidanlõk Müdürü Belkõs DİNÇ AGM. Eskişehir Orman Fid. Md.lüğü

Laboratuvar Müdürü Murat BAKKALOĞLU Trabzon Orman Top. Lab. Md.lüğü

Laboratuvar Müdürü Gürdeniz GÖNÜL İzmir Orman Top. Lab. Md.lüğü

Fidanlõk Müdürü Haluk GÜLPINAR AGM. Muradiye Orman Fid. Md.lüğü

Araştõrma Müdürü Ziya ARGIMAK Orm. Ağaç. ve Toh. Islah Arş. Md.lüğü

Şube Müdürü Turhan ÖCAL AGM. Tohum İşleri Şube Md.lüğü

Şube Müdürü Nazif GÜL AGM. Ağaç Islah Şube Md.lüğü

Şube Müdürü Muhammet SAÇMA AGM. Fidanlõk Şb. Md.lüğü

Şube Müdürü Ersen TİPİ AGM. Plan. Prog. ve Bütçe Şb. Md.lüğü

Şube Müdürü Cemalettin KUNT Doğu Akd. Böl. Müd. Ağaç. Şb. Md.lüğü

Fidanlõk Müdürü Ramazan TOPAK AGM. Bolu Orman Fidanlõk Md.lüğü

Müdür Yardõmcõsõ Altan ARSLAN Antalya Orm. Top. Lab. Md.lüğü

Müdür Yardõmcõsõ Sadi ŞIKLAR Orm. Ağaç. ve Toh. Islah Arş. Md.lüğü

Müdür Yardõmcõsõ Dr. Mahir KÜÇÜK Doğu Karadeniz Orm. Arş. Md.lüğü
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Şube Müdürü Mehmet POLAT OGM.

Başmühendis Ercan ÇAKIR AGM.

Başmühendis Hüseyin KABAŞ Denizli AGM. Etüt-Proje Bşmüh.liği

Başmühendis Rahmi KUYUCU Antalya AGM. Etüt-Proje Bşmüh.liği

Or. Yük. Müh. Varol KARA AGM.

Or. Yük. Müh. Muzaffer DOĞRU Emekli 

Mühendis Ali ERDOĞAN Antalya Orm. Böl. Müd.lüğü

Orman Mühendisi Said DAĞDAŞ İç And. Orm. Arş. Ens. Md.lüğü

Or. Yük. Müh. Turgut ÇELİKKOL Emekli 

Or. Yük. Müh. Cemalettin TUNCA Emekli 

Başkan : Gen. Müd. Yrd. Erdoğan ÖZER ORKÖY
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Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdoğan ATMIŞ Bartõn Orman Faültesi
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GİRİŞ 
 

Ülkemizde planlõ kalkõnma döneminin başlatõldõğõ 1963 yõlõndan bu yana düzenlenen 
ve her beş yõlda bir yenilenen ülke kalkõnma planlarõ, ülkemiz kaynaklarõnõn ve dolayõsõyla 
ormanlarõn değerlendirilmesinde ve verimli kullanõlmasõnda önemli rol oynamaktadõr. 

 
2001-2005 yõllarõnõ kapsayan VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, aynõ zamanda 2001-

2023 dönemini kapsayan uzun dönem için belirlenecek gelişme hedef ve stratejilerini de 
ortaya koyan bir plan özelliğine sahip bulunmaktadõr. 

 
Başbakanlõğõn 1999/7 Sayõlõ Genelgesinde, planõn hazõrlanmasõnda en etkin biçimde 

katõlõm sağlanmasõna özen gösterilmesi vurgulanmaktadõr. 
 
Toplumlarõn yeni gelişme ve değişmelerinin sõnõr tanõmaz etkileri, bütün dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de ormanlarõn odun hammaddesi olarak değerlendirilmesinden çok, 
odun dõşõ orman ürün ve hizmetler ve fonksiyonlar açõsõndan da ele alõnmasõnõ, orman 
kaynaklarõndan çok amaçlõ yararlanmaya ilişkin politikalarõn geliştirilerek uygulamaya 
konulmasõnõ gerektirmekte, orman kaynaklarõnõn sürdürülebilir ormancõlõk ilkeleri 
doğrultusunda oluşturulacak kaynak yönetim planlarõ ile yönetilmesini zorunlu kõlmaktadõr. 

 
Aynõ zamanda, yenilenebilir yer üstü doğal kaynak olan ormanlarõn sürdürülebilir 

kalkõnmaya olan katkõlarõ, özellikle 1992 Rio Zirvesinden beri bütün ülkelerce artan bir 
şekilde kabul görmeye ve takdir edilmeye başlamõştõr. 

 
Ülkemizde, tarõm sektörünün bir alt sektörü olarak değerlendirilmekte olan 

ormancõlõğõn, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde ayrõ bir �Ormancõlõk Özel İhtisas 
Komisyonu� kurularak ele alõnmõş olmasõ, ormancõlõğõn ve orman kaynaklarõnõn ülkemizin 
geleceği ve toplum hayatõndaki öneminin anlaşõlmasõnõn, bu konudaki bilincinin artmakta 
olduğunun bir göstergesi olarak kayda değer bir gelişmedir. 

 
Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu, sektörün bütün faaliyet alanlarõ ile ilgili, 

ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapmõş ve yapmakta olan uzman elemanlarõn, 
üniversitelerin öğretim üyelerinin, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katõlõmõyla kurulan 
�Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu� tarafõndan oluşturulan 19 Çalõşma Gurubunca 
yapõlan yoğun bir çalõşmanõn ürünüdür. 

 
Söz konusu Başbakanlõk Genelgesindeki ülkelere uygun olarak etkin bir katõlõm 

sağlanmõş, 300 kadar konu uzmanõ, bilim adamõ, deneyim sahibi kişilerin görüş ve önerileri 
bu rapora yansõtõlmaya çalõşõlmõştõr. 

 
Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu, ülkemizin ormancõlõk sektörünün plan 

dönemi içindeki gelişmesine ve ülke kalkõnmasõna olan katkõlarõna ilişkin hedefleri, ilke ve 
politikalarõ detaylõ olarak gösteren bir belgedir. Önerilen hedeflerin gerçekçi ve bunlara 
ulaşabilmek için öngörülen stratejilerin ve politikalarõn uygulanabilir olmasõ çalõşmada temel 
ilke  alõnmõştõr. 
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BÖLÜM-1 
 

SEKTÖRÜN TANIMI, YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 
 

1.1. Giriş 
 

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, 1963 yõlõnda başlayan ve her beş yõlda bir yenilenen 
ülke kalkõnma planlarõ zincirinin en son halkasõnõ oluşturmaktadõr. 2001-2005 dönemini 
kapsayacak olan bu plan, daha öncekilerde olduğu gibi planlõ bir kalkõnma için gerekli olan ilke, 
hedef ve politikalarõn önceden belirlenmesi esasõna dayanmaktadõr. 

 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, aynõ zamanda, 2001-2023 dönemini kapsayan orta ve 

uzun dönem için belirlenecek Gelişme Hedef ve Stratejilerini de ortaya koyan bir plan özelliğine 
sahip bulunmaktadõr. Planda, Türkiye Cumhuriyetinin yüzüncü kuruluş yõlõna tekabül eden 2023 
yõlõ hedef yõl olarak alõnmõştõr. Planõn hazõrlanmasõnda, en etkin biçimde katõlõm sağlanmasõ ve 
uygulanmasõna  özen gösterilmesi de ilgili Başbakanlõk Genelgesinde işaret edilmektedir.  

 
Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu, ülkemizin ormancõlõk sektörünün, plan 

dönemi içindeki gelişmesi ve ülke kalkõnmasõna yapacağõ katkõlara ilişkin  hedefleri detaylõ 
olarak gösteren bir belgedir. Önerilen hedeflerin gerçekçi ve hedeflere ulaşmak için öngörülen 
stratejilerin uygulanabilir olmasõ planõn başarõsõ için ön şarttõr. Ormancõlõk Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu ayrõca, verilen bilgilerin güncel olmasõ nedeniyle çeşitli kurum, kuruluş ve 
şahõslarca yapõlacak araştõrma çalõşmalarõ için de önemli bir kaynak belge niteliği hüviyetini 
taşõmaktadõr. 

 
Dünyanõn pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ormancõlõk, Tarõm sektörü 

içerisinde bir alt sektör olarak değerlendirilmektedir. Bununla beraber, VIII. Beş Yõllõk Plan 
Döneminde tek başõna bir Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu halinde ele alõnmõş olmasõ, 
ormanlarõn ve ormancõlõğõn ülkemizin geleceği ve toplum hayatõndaki öneminin ve kamuoyu 
bilincinin artmakta olduğunun bir göstergesi olarak kayda değer bir gelişmedir.  
 

Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu, ormancõlõğõn değişik disiplinlerinden oluşan 
19 Çalõşma Grubu'nca yapõlan yoğun bir çalõşmanõn ürünüdür. İlgili Başbakanlõk Genelgesindeki 
ilkelere uygun olarak, sektörle doğrudan veya dolaylõ olarak ilgili-etkili olan bütün taraflarõn 
katõlõmõna özen gösterilerek yaklaşõk 400 kadar konu uzmanõ, bilim adamõ, deneyim sahibi 
kişilerin görüş ve önerileri bu rapora yansõtõlmaya çalõşõlmõştõr. Birinci Bölümü teşkil eden 
"Sektörün Tanõmõ, Yapõsõ ve Özellikleri" başlõklõ bu metin, 19 çalõşma grup raporundan biridir. 

 
1.2.  Sektörün Tanõmõ 

 
Ormanõn ekoloji, ekonomi, politika, botanik vb. gibi farklõ bilim dallarõnca, kendi bakõş 

açõlarõ ve ilgi alanlarõna göre birbirinden farklõ orman tanõmlarõ yapõlabilmektedir. Bu farklõ ve 
bilimsel ormancõlõk tanõmlarõ yanõnda yürürlükteki 6831 sayõlõ orman kanununda orman, Tabii 
olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççõk topluluklarõ yerleri ile birlikte orman 
sayõlõr şeklinde tanõmlanmaktadõr.  

 
Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin hõzlõ olduğu günümüzde orman; 

ağaç topluluklarõnõn bulunduğu mekan olma yanõnda, başta odun hammaddesi olmak üzere çok 
değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakõm dengeleri 
olan, canlõ, dinamik ve karmaşõk yapõda, karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok 
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boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktõr. Devamlõlõk ve istikrarlõlõk bu 
sistemin temel özelliğidir.  

 
Orman ekosistemleri yeryüzündeki sistemlerin en karõşõk ve ilgi çekici olanõdõr. Orman 

ekosistemlerinin bir noktasõna yapõlacak olasõ bir müdahale tüm sistemde etkisini 
göstermektedir. Müdahalelerle ortaya çõkan olaylar zincirinin olumlu ve olumsuz etkileri, başta 
orman ekosistemi olmak üzere havzadaki (veya planlama ünitesindeki) tüm kaynaklarõ 
etkileyebilmektedir. Bu nedenle ekosistemi oluşturan elemanlar arasõndaki doğal dengenin 
korunmasõ, orman kaynaklarõnõn varlõğõnõn ve dolayõsõyla faydalanmanõn sürekliliği açõsõndan 
zorunludur. Orman ekosisteminin bu özelliğini dikkate almayan politikalara göre yapõlan 
ormancõlõk yönetimi kaynağõn tahribine yol açmaktadõr.  

 
Orman ekosistemleri, sürdürülebilir kalkõnma sürecinin odak noktasõnda 

bulunmaktadõrlar. Bu sürecin temel öğesi orman olup, başta odun hammaddesi olmak üzere diğer 
bütün üretimler ve faydalar buna bağõmlõdõr. Sistemde; toprak, meralar, orman içi sular, 
rekreasyon alanlarõ, yaban hayvanlarõ, bitkiler, yer altõ mineralleri vb. gibi diğer öğeler de yer 
almaktadõr. İşte sistemi bir bütün olarak planlarken sayõlan bu öğelerin tümünü birden orman 
kaynaklarõ kavramõ ile ifade etmek uygun olacaktõr. 

 
Günümüzde genel olarak ormancõlõk; toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine olan 

gereksinimlerini sürekli ve optimal olarak karşõlamak amacõyla biyolojik, teknik, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve yönetsel çalõşmalarõn tümünü kapsayan çok yönlü ve sürdürülebilir bir 
etkinlik olarak tanõmlanmaktadõr. Diğer bir deyimle ormancõlõk, biyolojik ve teknik özelliğinin 
yanõnda ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel boyutu ön planda olan bir orman kaynaklarõ 
yönetim mesleği olarak algõlanmaktadõr. Ormancõlõk; orman kaynaklarõna toplumun refahõ  
doğrultusunda bilinçli müdahale etmektir. Bunu yaparken, toplum taleplerini, ormancõlõk 
sektörünün diğer sektörlerle, bölgeyle ve makroekonomik yapõyla olan ilişkilerini, ülke ve sektör 
kõsõtlarõnõ dikkate almak, parasal faydalarõ diğer faydalarla dengelemek, ekonomik, sosyal ve 
biyofizik sonuçlarõ farklõ olan alternatifler üretmek ve çok ölçütlü karar verme tekniklerini 
kullanarak aralarõndan seçim yapmak çağdaş ormancõlõk anlayõşõnõn gerekleridir.  

 
Ormancõlõğõ diğer sektörlerden ayõran, kapsamõnõn ve boyutlarõnõn açõklanmasõna 

yardõmcõ olan en önemli özellikleri şunlardõr; 
 
Ormancõlõk doğal şartlara açõk bir arazi işletmesidir. Her şeyden önce toprağa bağlõ, 

yenilenebilen biyolojik bir varlõk söz konusu olduğu için her türlü risk faktörü önem arz 
etmektedir. 

 
Ormancõlõk sektöründe üretim süresi (idare süresi) diğer sektörlere göre daha uzundur. 

Genellikle 20 yõldan az olmayan üretim süresi, bazõ ağaç türleri için 200 yõla kadar çõkmaktadõr 
Keza toprak faktörünü de en çok kullanan bir sektördür. Dolayõsõyla zamanõ ve mekanõ yoğun 
olarak kullanan sektörlerin başõnda gelmektedir. 

 
Ormancõlõkta çok yönlü yararlanma esastõr. Yani sadece maddesel ürünler değil, zamana 

ve mekana bağlõ olarak ondan daha önemli olan ve çoğu kez değeri para ile ölçülemeyen 
hizmetler ve faydalar da söz  konusudur. Toplumsal faydalar yaratma, iktisadilik, verimlilik, 
sürdürülebilirlik, çok yönlü yararlanma vb. ilkeler kârlõlõktan daha önemli olduğundan 
sermayenin % 3 gibi düşük bir faizle çalõştõğõ kabul görmektedir. Bu özellik çok boyutlu karar 
vermeyi bir zorunluluk haline getirmekte, uzun dönemli, tutarlõ ve çok boyutlu planlamanõn 
gereğini ve önemini ortaya koymaktadõr.  
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Ormancõlõkta sadece bugünkü nesillerin ihtiyaçlarõnõ karşõlamak yeterli değildir. Gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarõnõ da bugünden gözetmek gerekir. Bu anlayõş devamlõlõk ilkesini 
doğurmuştur. Sürdürülebilir kalkõnmanõn temelinde ekonomi ve ekolojinin birbirini 
dengeleyecek şekilde uyumlaştõrõlmasõ yer aldõğõndan ve de ormanlar kara ekosistemleri içinde 
büyük paya sahip olduğundan, sürdürülebilir kalkõnmanõn yolunun sürdürülebilir ormancõlõktan 
geçtiği anlaşõlmaktadõr. Bu nedenle ormancõlõkta kõsa vadeli yaklaşõmlar yerine sürdürülebilirlik 
yaklaşõmõnõn esas  alõnmasõ zorunludur. 

 
Ormancõlõk kapital yoğun bir sektördür. Özellikle odun hammaddesi üretiminde bu 

kapitalin % 90�õnõ arazi ve ağaç serveti oluşturmaktadõr. Tamamõ öz sermaye olup, ürün ile 
sermaye değerlerinin sağlõklõ bir şekilde tayin edilmesinde birtakõm güçlükler vardõr. Keza, ürün 
ile kapital canlõ bir varlõk olan ağaç servetinde özdeşleşmiştir. 

 
Ormancõlõk sektörü ürettiği pek çok mal ve hizmetlerle kendisi dõşõndaki pek çok sektöre 

girdi vermektedir. Yani pek çok sektöre alt yapõ oluşturmakta, hazõr arz yaratarak etkin faaliyet 
göstermelerini sağlamakta, dolayõsõyla makro amaçlara ulaşmada ve sosyo-ekonomik yapõyõ 
geliştirmede (istihdam, katma değer yaratma vb.) önemli bir sektör görünümündedir. Bu özelliği 
nedeniyle ileri bağlantõlarõ yüksek bir sektördür. Buna karşõlõk diğer sektörlerden pek az girdi 
aldõğõ için geri bağlantõlarõ düşük bir sektördür. 

 
Ormancõlõk sektörü girdi-çõktõ ilişkileri ya da teknoloji ve ölçek yönünden esnek olan, 

dolayõsõyla stratejik ve taktik nitelikli bir sektördür. 
 

Ülkemizde kişi başõna düşen orman alanõ 0,34 ha olup, gelişmiş ülkelere göre düşük bir 
düzeydedir. Yaklaşõk % 25�i ağaçlandõrma ile verimli hale getirilmesi mümkün görülen 
ormanlarõmõzõn 3,5 milyon hektarõ aynõ zamanda orman üstü ve orman içi mera niteliğindedir. 
Bozuk ve verimsiz karakteri ağõr basan ormanlarõmõzõn biyolojik çeşitlilik ve miktar olarak da 
ülke yüzeyine dengeli dağõlõm göstermemektedir. 

 
Türkiye�de ormancõlõk; ulusal kalkõnma planlarõna göre Tarõm Sektörü içinde bir alt 

sektör olarak yer almaktadõr. Devlet İstatistik Enstitüsünün birincil ve ikincil orman ürünlerinin 
ve hizmetlerinin bilançolara yansõyan parasal değerlerine göre yaptõğõ hesaplamalar sonucunda 
ormancõlõk sektörünün GSMH�ya katkõsõ % 0,8 bulunmuştur. Ancak, diğer sektörlere bedelsiz 
veya düşük bedelle verilen girdilerden doğan sübvansiyonlar da dikkate alõndõğõnda bu pay % 2 
düzeyine ulaşmaktadõr. Buna bilançolara yansõmayan ot, yaprak, su, bal, reçine  vb odun dõşõ 
ürünler eklendiğinde gerçek katkõ payõ bulunmuş olacaktõr. 

 
Türkiye ekonomisini oluşturan 64 sektörün ileri bağlantõsõ ortalama 0,387 iken, 

ormancõlõk sektöründe bu rakam 0,786�dõr. Yani ormancõlõktaki birim çõktõnõn öteki sektörleri 
uyarma veya geliştirme etkisi pek çok sektörden büyüktür. Ormancõlõk sektörünün geri bağlantõsõ 
ise, ülke ortalamasõndan (0,387) küçüktür (0,127). Diğer yandan, sektörün istihdam çarpanõ 
0,291 olup, 64 sektör içerisinde 17. sõrada yer almaktadõr. Yani birim çõktõ başõna en çok 
istihdam sağlayan sektörler arasõndadõr.    

 
Ormancõlõk sektörü yõlda yaklaşõk 3,5 milyon ton fuel-oil e eşdeğer bir enerji katkõsõ 

sağlamaktadõr. 
 

Türkiye�de ormancõlõk, genel kabulün aksine emek-yoğun bir sektördür. Sadece Orman 
Bakanlõğõ yõllõk ortalama 15 milyon adam-gün işlendirme olanağõ sağlamaktadõr. Orman 
köylerine ve diğer sektörlere yaptõğõ kaynak aktarõmõ da yüksektir. 
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Ormancõlõk sektörü doğal yaşamõn ve biyolojik çeşitliliğin korunmasõnda önemli bir 
işleve sahiptir. Keza ülkemizde önemli olan erozyonun önlenmesi, su rejiminin düzenlenmesi, 
toplum sağlõğõ, iklimi düzenleme, çevresel, rekreasyon, turizm vb. kolektif faydalarõ nedeniyle 
önemli ve vazgeçilmez bir sektördür. 

 
Kadastro ve mülkiyet problemleri halledilmemiş, kõrsal yoksulluğu had safhada olan 

yaklaşõk sekiz milyon orman köylüsünü içinde barõndõran ve dolayõsõyla sosyo-ekonomik 
baskõlardan fazla etkilenmekte olan bir sektördür. 

 
1.3.  Ormancõlõk Sektörünün Amaçlarõ Ve Görevleri 

 
1.3.1. Ormancõlõk Sektörünün Amaçlarõ 

 
Bir ülkedeki en kapsamlõ amaçlar ulusal kalkõnma planlarõnda yer almaktadõr. Bu 

amaçlara ulaşmada sektörler, sektör amaçlarõnõn sağlanmasõnda ise işletmeler birer araç olarak 
kullanõlmaktadõr. Ulusal kalkõnma planlarõndaki amaçlar ve stratejiler genel hatlarõ ile; dengeli 
bir kalkõnma hõzõnõ gerçekleştirmek, gelir dağõlõmõnõ iyileştirerek  bölgeler ve katmanlar arasõ 
gelişmişlik farkõnõ azaltmak, kaynaklarõn etkin ve rasyonel kullanõmõnõ sağlamak, işsizliği 
azaltmak, döviz kazançlarõnõ artõrmak, üretimi artõrarak hammadde darboğazlarõnõ önlemek 
şeklinde özetlenebilir. 

 
Ormancõlõk sektöründeki amaçlarõ da ülke kalkõnma amaçlarõna hizmet edecek ve 

yukarõdaki amaçlara ters düşmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Nitekim, Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planlarõnda ormancõlõk sektörünün amacõ; ormanlar doğal dengenin korunmasõ, iyileştirilmesi, 
ülke refahõna olan katkõnõn azami seviyeye ulaştõrõlmasõ amaçlarõ gözetilerek planlanacak, 
işletilecek, genişletilecek ve geliştirilecektir şeklinde, Ormancõlõk Ana Planõnda ise; orman 
ürünleri ve ormancõlõk hizmetlerine olan ihtiyacõ yetişme ortamõ ve milli ekonominin 
olanaklarõnõn elverdiği ölçüde ve asgari masrafla karşõlamaktõr şeklinde ifade edilmektedir. 

 
Bu temel ilkelere göre daha açõk bir ifade ile Ormancõlõk Sektörünün amaçlarõnõ;  
 
!  Orman kaynaklarõnõ her türlü olumsuz etkilere karşõ korumak, 
 
! Toplumun orman kaynaklarõndan beklentilerinin çok yönlü, sürdürülebilir, sürekli ve 

dengeli olarak karşõlanmasõ için, bu kaynaklarõ katõlõmcõlõk, etkenlik ve adil paylaşõmcõlõk ilkeleri 
içerisinde; teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel icaplara göre verimli ve iktisadi bir şekilde 
yönetmek ve işletmek, 

 
! Orman kaynaklarõnõn fonksiyonel özellikleri esas alõnarak, bunlardan sağlanacak mal ve 

hizmet üretimi ile kolektif faydalarõ (istihdam yaratma, erozyonu önleme, toplum sağlõğõ vb.) 
sürekli ve rasyonel bir biçimde artõrmak, 

 
! Yeni ormanlar kurmak suretiyle orman alanlarõnõ genişletmek, 
 
! Orman kaynaklarõ üzerindeki sosyo-ekonomik baskõlarõ azaltmak amacõyla, kõrsal 

yoksulluğu ortadan kaldõrmaya yönelik tedbirleri almak, 
 
! Toprak kaybõnõn önlenmesi ve doğal dengenin korunmasõ için erozyonu önleyici 

tedbirler almak, orman içi otlak ve meralarda õslah çalõşmalarõ yapmak, 
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şeklinde özetlemek mümkündür. 
 

1.3.2. Ormancõlõk Sektörünün Görevleri: 
 

Ormancõlõk sektörünün görevleri yukarõda belirtilen amaçlara hizmet edecek ve bu 
amaçlarõn yerine getirilebilmesini sağlayacak şekilde ilgili kurum ve kuruluşlarõn mevzuatlarõnda 
belirtilmiştir. Bu görevler aşağõdaki şekilde özetlenebilir: 

 
! Orman kaynaklarõnõn gözetim ve denetimini yapmak, usulsüz ve kanunsuz 

müdahalelere, doğal afetlere, yangõnlara ve çeşitli zararlara karşõ ormanlarõ korumak (gözetim-
denetim-koruma), 

 
! Sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak orman kaynaklarõnõ teknik, ekonomik ve sosyal 

gereklere göre planlamak, işletmek ve yönetmek; her türlü orman ürün ve hizmetinin üretim, 
taşõma, depolama ve pazarlama iş ve işlemlerini yapmak, bu hizmetlerle ilgili olarak gerekli araç 
ve gereçleri temin ve tedarik etmek (işletme-üretim-pazarlama), 

 
! Orman kaynaklarõnõ nitelik ve nicelik bakõmõndan iyileştirmek, imar-õslah etmek, 

silvikültürel bakõmõnõ ve gençleştirilmesini sağlamak (bakõm ve gençleştirme), 
 
! Orman içi açõklõklarda, verimsiz ve bozuk vasõflõ orman alanlarõnda ya da orman dõşõ 

alanlarda ağaçlandõrma, tamamlama ve gençlik bakõmõ yapmak, bunun için gerekli tohum ve 
fidan tedarik etmek (ağaçlandõrma), 

 
! Toprak kaybõnõn önlenmesi ve doğal dengenin korunmasõ amacõyla erozyon kontrolü ve 

mera õslahõ çalõşmalarõ yapmak (erozyon-mera), 
 

! Milli park, tabiat parkõ, tabiatõ koruma alanlarõ, biyolojik çeşitlilik alanlarõ, av ve yaban 
hayatõ alanlarõ, rekreasyon alanlarõ, su üretim alanlarõ ve orman içi su ürünleri üretim alanlarõnõn 
ayrõlmasõ, korunmasõ, işletilmesi ve geliştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak 
(Biyoçeşitlilik-Peyzaj -Koruma),  

 
! Devlet ormanlarõnõn içinde veya bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkõndõrõlmasõ ve 

orman halk ilişkilerinin iyileştirilmesi, diğer bir deyimle kõrsal yoksulluğun ve sosyo-ekonomik 
baskõlarõn azaltõlmasõ amacõyla gerekli önlemlerin alõnmasõ ve hizmetlerin götürülmesi (orman-
halk ilişkileri), 

 
! Orman kadastrosu ve mülkiyeti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, ormanlardaki izin, intifa 

ve irtifak işlemlerini yürütmek (kadastro-mülkiyet), 
 

! Orman ve ağaç sevgisini yaygõnlaştõrmak, ağaçlandõrmayõ geliştirmek ve genişletmek 
amacõyla gerçek ve tüzel kişileri mevzuat hükümlerine göre teşvik etmek ve destekleyerek, her 
türlü ormancõlõk faaliyetlerinde topluma danõşmanlõk hizmeti sunmak (liderlik-danõşmanlõk), 

 
! Orman kaynaklarõnõn işlevsel sõnõflandõrõlmasõ göz önüne alõnarak toplumun beklediği 

diğer hizmetleri ve kolektif faydalarõ (turizm, estetik ve kültürel değer, moral geliştirme, katma 
değer ve istihdam yaratma, iklimi düzenleme, toplum sağlõğõ, çevresel etki, ulusal savunma vb.) 
sürdürülebilirlik ve çok yönlü yararlanma ilkeleri õşõğõnda sunmak (kollektif faydalar), 
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! Ormancõlõk hizmetlerinin gerektirdiği her türlü araştõrma, envanter, basõn, yayõn, 
tanõtõm, hizmet içi eğitimi ve ara eleman yetiştirme işlerini yapmak ve bu amaçla gerekli tesisleri 
kurmak, teknoloji imkanlarõ yaratmak (eğitim-araştõrma), 
 

! Ormancõlõğa ilişkin hizmetlerin daha süratle ve verimli yürütülebilmesi için her türlü 
malzeme, arsa, bina, tesis, tesisat satõn almak veya kiralamak, ormancõlõk hizmetleri ile ilgili 
bina, tesis, yol yapõmõ ile bunlarõn bakõm ve onarõmlarõnõ yapmak, yaptõrmak (inşaat). 

 
1.4. Türkiye�de Ormancõlõğõn Gelişimi 

 
Orman Bakanlõğõnõn kuruluşuna kadar yapõlan çeşitli çalõşmalar, ormancõlõktaki aşamalar 

ve ormanlarõn kamu yararõ açõsõndan değerlendirilmesi fikri ve çalõşmalarõn başlamasõ ilk önce, 
TANZİMAT FERMANI ile başlamõştõr. 

 
Ormancõlõğõn Türkiye�deki gelişimi, Cumhuriyeti öncesi ve Cumhuriyet dönemi olmak 

üzere iki bölümde incelenebilir 
 

1.4.1.  Cumhuriyet Öncesi Ormancõlõğõmõz 
 

1839 Tanzimat Fermanõ�ndan önce, yalnõz İstanbul ve Marmara çevresiyle Kocaeli 
Yarõmadasõndaki ormanlardan Saray'õn, Donanmanõn, Tophane�nin ve Ordu�nun orman 
ürünlerine olan ihtiyacõnõ sağlamak, istekleri en kõsa zaman ve yeterli miktarda karşõlayabilmek 
ve Saray mensuplarõnõn avlanma ve eğlenme arzularõnõ yeterince tatmin edebilmek için sõnõrlõ 
ölçülerde ve sadece bu alanlarda geçerli olmak üzere bazõ idari tedbirler konulmuştu. 

 
Devletin ormancõlõk konusuyla olan sürekli ve yeteri ölçüde sistemli ilgisi Tanzimat 

Fermanõ ile başlamõş ve bu suretle ormancõlõk hizmetlerinin takibinde Ticaret Nezaretine bağlõ 
olarak bir �Orman Müdürlüğü� kurulmuş ise de, bu kuruluşun hizmetleri gerçek ormancõlõk 
düzeyinde olamamõştõr.  Bu konuda ilk ve ciddi şekildeki adõmlar, Fransa�dan getirilen 
ormancõlõk uzmanlarõnõn yardõmõyla 1857 yõlõnda �ormancõlõk öğretimi� yapmak üzere, temelleri 
atõlan okulun öğretime açõlmasõ ile başlamõştõr. 

 
Ormancõlõk hizmetlerini 1857-1869 yõllarõ arasõnda Nafõa Nezareti, sonra Ticaret ve Nafõa 

Nezareti, nihayet Ticaret ve Ziraat Nezareti bünyelerinde yer alan Meclisi Meabir bakmõş ve 
yürütmüştür. 

 
Ülke ormanlarõnõn sosyal, kültürel ve ekonomik değer taşõdõğõ düşüncesi ortaya çõktõktan 

sonra 1858 yõlõnda, bünyesinde ormancõlõğa ait hükümler bulunan �Kanunname-i Arazi� 
hazõrlanmõş, bazõ değişikliklerden sonra 1869 yõlõnda yürürlüğe konarak tüm ormancõlõk 
çalõşmalarõnõn koordine edilebilmesi için Orman Umum Müdürlüğü kurulmuş ve Maliye 
Nezaretine bağlanmõştõr. Orman Nizamnamesinin ortaya koyabildiği idari, teknik ve ekonomik 
koşullar içinde yürütülen ormancõlõk hizmetleri Orman Genel Müdürlüğü ve daha sonra Orman 
Ve Maadin Umum Müdürlüğü adõ altõnda 1872 yõlõna kadar devam ettirilmiş ve aynõ yõl Orman 
Ve Maadin Nezareti olarak bir Bakanlõk haline getirilmiştir. 

 
1869 � 1877 yõllarõnda yürürlüğe konulan Mecelle, ormancõlõk görüş, düşünüş ve 

tatbikatõnda hiçbir yenilik getirememiş ve �Cibali Mubaha� anlayõşõnõ değiştirememiştir. 
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Ormancõlõk hizmetleri; devlet ve hükümet kademesinde bir Bakanlõk olarak yürütülürken, 
1879 yõlõnda tekrar Ticaret ve Ziraat Nezaretine, 1892 yõlõnda da Orman ve Maadin ve Ziraat 
Nezaretine bağlõ bir Genel Müdürlük şeklinde hizmetler yürütüle gelmiştir. 

 
Ülkemizde teknik ve ekonomik ormancõlõk tatbikatõna yetenekleri ile güç kazandõracak 

elemanlarõn yetiştirilmesine başlangõç teşkil eden 1857 yõlõndan bu yana, günün ve şartlarõn dikte 
ettirdiği kanunnameler, fetvalar, buyrultular, nizamname ve talimatnameler çõkarõlmõş ve 
Cumhuriyetimizin kurulmasõna kadar bu değişkenlikler içinde hizmetler yürütülmeye 
çalõşõlmõştõr. 

 
1908 Meşrutiyeti devresinde önce Orman Hey�eti Fenniyesi ve sonradan Orman 

Müdüriyeti Umumiyesi adõnõ alarak aynõ Bakanlõğõn bünyesinde hizmetine devam etmiş ve 1919 
yõlõnda �Yurt Ormanlarõnõn Usul�ü İdare�i Fenniye�leri� adõnda bir kanun çõkarõlarak ormanlarõn 
işletilmesine, ormancõlõk bilim ve tekniği verilerine uygun planlarõn yapõlmasõna ve tatbik 
edilmesin bağlõ kalõnmõş ise de, teknik eleman yokluğu ve imkanlarõn kõsõrlõğõ karşõsõnda 1920 
yõlõnda İktisat Bakanlõğõnõn bir emri ile bir kanun emri ile bu kanunun tatbikatõ durdurulmuştur. 
 

1.4.2. Cumhuriyet Dönemi Ormancõlõğõmõz  
 
1920 �1923 yõllarõ arasõnda Ormancõlõk işleri, İktisat Vekaletine bağlõ bir Genel 

Müdürlükle yürütülmeğe devam edilmiştir. Bu arada bazõ kanun ve kararlar çõkarõlarak 
uygulanmaya konulmuştur. 

 
ATATÜRK�ün 1922 yõlõ Meclis açõlõş konuşmalarõndaki :�Gerek ziraat ve gerek 

memleketin servet ve sõhhati umumiyesi noktayõ nazarõndan ehemmiyeti muhakkak olan 
ormanlarõmõzda asri tedabir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faidei 
temin eylemek esas düsturlarõmõzdan biridir� buyurularõ, ormancõlõk hizmetlerimizin 
gelişmesinde büyük bir esas teşkil etmiştir. 

 
11 Ekim 1920 tarihinde Baltalõk Kanunu, 15 Nisan 1924 de devlet ormanlarõndan 

köylülerin faydalanmasõnõ sağlayacak İntifa Hakkõ Kanunu çõkarõlmõş ve fakat karşõlaşõlan 
zorluklar ile teknik eleman yetersizliğine ve milletin uzun geçmişe dayalõ alõşkanlõklarõna çelişki 
teşkil etmesi nedeni ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr. 

 
Orman Genel Müdürlüğü, 1924 yõlõnda kurulan Tarõm Bakanlõğõna Veteriner ve Ziraat 

Genel Müdürlükleri ile birlikte bağlanmõş ve bağlõlõk 1928 yõlõnda Ticaret ve Tarõm 
Bakanlõklarõnõn birleştirilmelerine değin sürdürülmüştür.  1931 yõlõnda Tarõm Bakanlõğõ yeniden 
kurulmuş ve 1937 yõlõnda çõkarõlan 3204 sayõlõ kanunla Orman Genel Müdürlüğü bu Bakanlõğõn 
bünyesinde yer almõştõr. 

 
Orman Genel Müdürlüğünün Tarõm Bakanlõğõnõn bünyesinde hükmü şahsiyeti haiz ve 

katma bütçe ile idare olunur duruma getiren ve 1937 yõlõnda yürürlüğe konan 3204 sayõlõ 
Teşkilat Kanunu ve 3116 sayõlõ Orman Kanunlarõ; getirdikleri ana ilkeler ile ormancõlõğõmõzõn 
temeli atõlmõş ve bu suretle teknik ormancõlõk tatbikatõnõn da açõlan kapõlarõ olmuşlardõr. 

 
1869 yõlõnda Orman Umum Müdürlüğünün, kurulmasõndan itibaren zamanõn 

hükümetlerinin ormancõlõğa verdikleri önem ve hizmetlerle ilgilenişin ana gayesi de dikkate 
alõnarak, değişik kriterlerle pek çok Bakanlõk bünyesinde durmadan yer değiştirdiği 
görülmektedir. Bu yer değiştirmelerin ve bağlõ olunan Bakanlõklarõn adlarõnõ, Orman 
Müdürlüğünün kuruluşu olan 1839 dan itibaren günümüze kadar kronolojik olarak aşağõda 
sõralanmaktadõr. 
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Atatürk�ün direktiflerine ve geleceğe õşõk tutan çok yönlü görüşlerine dayanõlarak 1937 

yõlõnda 3204 sayõlõ Kanunla Tarõm Bakanlõğõna bağlõ hükmi şahsiyeti haiz ve katma bütçeyle 
idare olunan bir Genel Müdürlük olarak ormancõlõk gerçek hizmet yerini almõş ve daima gelişen 
ve genişleyen hizmet anlayõşõ içinde 1969 yõlõnda Orman Bakanlõğõ�nõn kuruluşuna kadar ülke 
yüzeyine yayõlan ve çok yönlü talepleri karşõlayan bir kuruluş olarak ülkede gerçek yerini 
almõştõr. 

 
Orman Genel Müdürlüğü 1937 yõlõnda çõkarõlan 3116 sayõlõ Orman Kanunu ile teknik ve 

ekonomik ormancõlõğõn ülkemizde yerleşmesini 1945 yõlõnda çõkarõlan 4785 sayõlõ kanunla 
ormancõlõkta Devlet Mülkiyeti tezini esas alan ve sõnõrlõ ölçüler içinde özel orman mülkiyetine 
yer veren bir görüş ve anlayõşõ 1956 yõlõna kadar sürdürerek aynõ yõl çõkarõlan 6831 sayõlõ Orman 
Kanunu ile millete ve orman köylüsüne hizmet götürme aşamasõna ulaşmõştõr. 

 
1950 � 1960 yõllarõ arasõnda orman suçlarõnõn affõnõ sağlayan ve dolayõsõyla orman 

tahribine hõz kazandõran dört af kanunu çõkarõlmõştõr. Neticede bu kanunlar, orman suçlarõnõn 
artmasõ ile orman varlõğõmõzõn azalmasõnõ ve verim gücünün eksilmesini süratlendirmiştir. 

 
Ormanlarõn önemi anlaşõlõp, çoğaltõlmasõ ve korunmasõ gayretlerinin artõrõlmasõ yönünde 

ilgili teşkilatlarõnca çalõşma yapõlõrken, ters etki yapan bazõ politik müdahaleler neticede, anayasa 
içinde orman ve ormancõlõğa ait hükümlerin yer almasõnõ zorunlu kõlmõştõr. 

 
Diğer devletlerin anayasalarõnda pek görünmeyen şekli ile, ormancõlõğõmõzõ milli öneme 

kavuşturan ve çalõşmalara güç katan hükümler 20.07.1961 tarihli Anayasada yer almõştõr. Ancak, 
131. maddede yer alan bu hükümler, 1971 de yeniden ele alõnarak, ve öncelikle orman-köy 
ilişkileri açõsõndan bazõ değişikliklerden sonra, 1225 sayõlõ kanunla 131 inci madde; "Ormanlarõn 
ve Orman Köylüsünün korunmasõ, ormanlarõn geliştirilmesi " başlõğõ altõnda, devlet ormanlarõn 
korunmasõ ve ormanlõk sahalarõn genişletilmesi için gerekli kanunlarõ koymanõn devletin hüküm 
ve tasarruf altõnda olduğunu hükme bağlamõş bulunmaktadõr. 

 
Yine bu maddede, Devlet ormanlarõnõn mülkiyetinin devir olunamayacağõ, kamu yararõ 

dõşõnda irtifak hakkõna konu olamayacağõ hükmü getirilerek devlet ormanlarõnõn, kanuna göre 
devletçe yönetilip işletileceği belirtilmiştir. 

Faaliyet Dönemi Ormancõlõktan Sorumlu Birim Bağlõ olduğu Bakanlõk 
1839-1869 Orman Müdürlüğü Ticaret Nezareti 
1869-1872 Orman Umum Müdürlüğü Maliye Nezareti 
1872-1873 � Orman ve Maadin Nezareti 
1873-1877 � Maliye Nezareti 
1878 - � Orman ve Maadin Nezareti 
1879-1886 � Ticaret ve Ziraat Nezareti 
1887-1892 � Maliye Nezareti 
1892-1908 � Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti 
1909-1920 � Ticaret ve Ziraat Nezareti 
1920-1923 � İktisat Nezareti 
1923-1924 � İktisat Bakanlõğõ 
1925-1928 � Tarõm Bakanlõğõ 
1928-1931 � İktisat bakanlõğõ 
1931-1969 � Tarõm bakanlõğõ 
1969-1981 Orman Bakanlõğõ Orman Bakanlõğõ 
1981-1991 Orman Genel Müdürlüğü Tarõm Orman ve Köy İşleri Bakanlõğõ 
1991 - Orman Bakanlõğõ Orman Bakanlõğõ 
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Orman köyleri ve köylüleri ile ilgili olarak, "Ormanlar içinde veya hemen yakõnõnda 
oturan halkõn kalkõndõrõlmasõ ve orman koruma bakõmõndan, ormanõnõn gözetilmesinde ve 
işletilmesinde Devlete bu halkõn işbirliği yapmasõnõ sağlayõcõ tedbirler ve gereken hallerde başka 
yere yerleştirme kanunla düzenlenir" ifadesi gene bu madde kapsamõnda yer almõştõr. 

 
1981 Anayasasõnda, ormanlar ve orman köylüsü ilişkilerine daha fazla önem verilerek 

orman köylüsünün kalkõndõrõlmasõ ve dolayõsõyla da ormanlarõn daha iyi korunabilmesi ve 
geliştirilmesine atõflarda bulunulduğu görülmektedir. Bu Anayasanõn 169 inci maddesinde 
ormanlarõn korunmasõ ve muhafazasõna, 170 inci maddesinde ise, orman köylüsünün korunmasõ , 
kalkõndõrõlmasõ, yerlerinde kalkõndõrõlmasõ mümkün olmayan orman köylerinin nakledilmesi ve 
boşaltõlan yerlerin ağaçlandõrõlmasõ hususlarõnda ilke ve esaslara ilişkin hükümlere yer 
verilmiştir.  

 
1.4.3 Ormancõlõk Eğitimi 

 
1857 � 1880 yõllarõ arasõnda Orman Mektebi, 1880 �1893 de Orman ve Maadin Mektebi 

1893 1903 de Halkalõ Ziraat Mektebi, 1903 �1910 de, Halkalõ Ziraat ve Ormancõlõk Mektebi 
Alisi, 1910 � 1917 de Orman Mektebi Alisi, 1917 � 1934 de Orman Yüksek Mektebi, adõ altõnda 
ve her seferinde zamanõn ilerleyen teknik ve idari bilgilerini de kapsayan bir öğretim programõ 
ile gelişmeyi sağlamõştõr. 

 
Nihayet, 18.06.1934 tarih ve 2524 sayõlõ kanunla İstanbul�daki Orman Yüksek Mektebi, 

Orman Fakültesi olarak, bir yõl önce Ankara�da kurulmuş olan �Yüksek Ziraat Enstitüsü� 
bünyesine dahil edilmiştir. 

 
Gelişen öğretim sistemi ve zorunluluklar sonucu 30.06.1948 tarih, 5224 sayõlõ kanunla 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kaldõrõlarak, ön sõnõflarõ Ankara�da son sõnõflarõ İstanbul�da 
bulunan Orman Fakültesi de tümü ile taşõnarak İstanbul Üniversitesine bağlanmõştõr. Öğretim 
olanaklarõ artan ve özerklik kazanan Orman Fakültesi, Orman Yüksek Mühendisi yetiştirmeye 
böylece devam etmektedir. 

 
Trabzon�da açõlan Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde de 1972 öğretim yõlõndan 

itibaren, Genel Ormancõlõk ve Orman Ürünleri Sanayii bölümlerini kapsayan, bölümlü öğretim 
sistemi ile öğretime başlamõştõr. 

 
Daha sonra Artvin, Bartõn, Çankõrõ, Düzce, Isparta, Kahramanmaraş ve Kastamonu 

illerimizde açõlan yedi adet orman fakültesi de ormancõlõk eğitim ve öğretiminde yer almõşlardõr. 
 

Ormancõlõk hizmetlerinde, Orman Mühendisliği çalõşmalarõna, uygulamada yardõmcõ 
olarak �Orta Orman Okullarõ� ndan mezun olan 1146, �Orman Mühendis Muavini� ve 1953 �
1971 dönemlerinde de �Orman Tekniker Okullarõ� ndan mezun olan 804 �Orman Teknikeri� 
hizmet alarak başarõlõ hizmetler vermişlerdir. 

 
1.4.4. Teşkilat 

 
1937 de çõkarõlan 3116 sayõlõ �Orman Kanunu�, teknik ve modern ormancõlõğa mevzuat 

açõsõndan da büyük olanaklar getiren aşama olmuştur. Buna paralel olarak 1937 den itibaren 
kurulmasõna başlanan �Devlet Orman İşletmeleri� ile ormancõlõk hizmetleri dikim, kesim ve 
nakliyatõ ile tamamen orman mühendislerinin teknik ve idari sorumluluğu altõnda götürülmeğe 
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başlanmõş, 1945 yõlõnda 4785 sayõlõ kanunla özel orman işletmeciliğinin devamõnda bilhassa 
ekonomik zorluklar nedeni ile taşõdõğõ sakõncalarõ yok eden ve tüm ormanlarõ Devletleştiren 
hükümler getirilmiştir. 

 
1950 yõlõndan itibaren işletmeler, özelliklerine göre mõntõkalara ayrõlarak �Orman 

Başmüdürlükleri� ne bağlanmõş ve merkeziyetçilik sisteminin bölgelere kaymasõ prensibine ilk 
adõm atõlmõştõr. 

 
1956 yõlõnda çõkarõlan 6831 sayõlõ yeni �Orman Kanun�, 3116 sayõlõ kanunun bazõ 

hususlarõnõ tamamlar ve yeni olanaklar getirir. 
 
Devam eden olumlu faaliyetlerde bilhassa ormanlarõn korunmasõ konularõnda karşõlaşõlan 

bazõ müşküllere tedbir olarak, 1961 yõlõnda kabul edilen Anayasanõn 131 inci maddesi ile, 
teminat getirici ilkeler metinde yer almõştõr. 17.04.1970 gün ve 255 sayõlõ kanunla bu madde 
bilahare tadil olunmuş ana esprinin devamõ yanõnda getirilen yeni hükümlerle, Orman köyleri ile 
işbirliği önemle vurgulanmõştõr. 

 
1960 yõlõndan itibaren Hükümetler, ormancõlõk hizmetlerinin artan önemini ve bu yöndeki 

çeşitli problemlerin devamõnõ dikkate alarak, teşkilatõ yeniden düzenleyebilmek açõsõndan 
çalõşmalara başlamõş ve ormancõlõk hizmetlerini Parlamentoda müstakil bir Bakanlõk olarak 
şekillendirmeyi düşünmüşlerdir. 
 

1.4.5. İlk Orman Bakanlõğõnõn Kurulmasõ 
 

Ormancõlõk sektöründeki hizmetlerin çok fazla çeşitlenmesi ve hacminin büyümesi 
sonucu, bu hizmetleri müstakilen ve hizmet esasõna göre teşkilatlanarak yürütmek üzere 
07/08/1969 tarihinde �Orman Bakanlõğõ� kurulmuş ve 1595 sayõlõ �Orman Bakanlõğõnõn 
Kuruluş ve Görevleri Hakkõndaki Kanun� hazõrlanarak yürürlüğe girmiştir. Orman 
Bakanlõğõna bağlõ olarak 03/09/1969 tarihinde �Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğü� 05/01/1970 tarihinde �Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü�, 21/01/1970 
tarihinde �Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü�, 17/02/1976 tarihinde �Milli Parklar ve 
Avcõlõk Genel Müdürlüğü� kurulmuş, Orman Genel Müdürlüğü bağlõ kuruluş olarak Bakanlõk 
bünyesinde yer almõştõr.  

 
Gerek Ormancõlõk Sektörü gerekse Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünü yürüten Orman 

Bakanlõğõ, Kanunda açõklanan görevleri 13.02.1981 tarihine kadar sürdürmüştür. 
 
1.4.6. Orman Bakanlõğõnõn Kapatõlmasõ 

 
Orman Bakanlõğõ, Devlet Başkanlõğõnõn 21/09/1980 gün ve 4-741 sayõlõ oluru ile önce, 

Gõda Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanlõğõ ile birleştirilerek Tarõm ve Orman Bakanlõğõ adõnõ almõş 
ancak faaliyetlerini 1981 Şubat ayõna kadar Bakanlõk düzeyinde yürütmüştür. 1981 yõlõnda 
çõkarõlan 13/02/1981 tarih ve 2384 Sayõlõ �Orman Bakanlõğõnõn Tarõm Bakanlõğõna Devri 
Hakkõnda Kanun� ile Orman Bakanlõğõ resmen kapatõlmõştõr. Kapatõlan Orman Bakanlõğõ ile bu 
Bakanlõğa bağlõ katma bütçeli ve döner sermayeli Orman Genel Müdürlüğü ve diğer birim ve 
kuruluşlar, Tarõm Bakanlõğõna devredilmiş ve bu Bakanlõğõn adõ Tarõm ve Orman Bakanlõğõ  
olarak değiştirilmiştir. 1983 yõlõ sonunda ise bu Bakanlõk, Köyişleri Bakanlõğõ ile birleştirilerek 
Tarõm Orman ve Köyişleri Bakanlõğõ adõnõ almõştõr. Böylece 1981 yõlõndan itibaren 
Ağaçlandõrma ve Milli Parklar Genel Müdürlükleri kapatõlmõş ve bu genel müdürlüklerce 
yürütülen hizmetler Orman Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. ORKÖY Genel Müdürlüğü ise 
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önce müstakil bir daire başkanlõğõna dönüştürülmüş, daha sonrada bu daire başkanlõğõ aynõ 
bakanlõk bünyesindeki Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü bünyesine alõnmõştõr. 
 

1.4.7. Orman Bakanlõğõnõn Yeniden Kuruluşu 
 

Esasen kapatõlmasõ ile yapõlan hatanõn anlaşõlmasõ ve ormancõlõk faaliyet ve hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesinde karşõlaşõlan teknik, mali, ekonomik ve sosyal güçlüklerin aşõlabilmesi için 
orman teşkilatõ 1991 yõlõnda yeniden Orman Bakanlõğõ şeklinde teşkilatlanmõştõr. 

 
07/08/1991 tarih ve 442 sayõlõ �Orman Bakanlõğõnõn Kuruluş ve Görevleri 

Hakkõndaki Kanun Hükmünde Kararname� ile kurulan Bakanlõğõn amaç ve görevleri ile 
merkez ve taşra teşkilat yapõsõ, yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararname 
değiştirilerek 21/05/1992 tarihinde 3800 sayõlõ Kanun olarak yürürlüğe konulmuştur.  

 
Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM),  Orman ve Köy İlişkileri 

Genel Müdürlüğü (ORKÖY), Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü (MPG) ana 
hizmet genel müdürlükleri  ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bağlõ kuruluş olarak Bakanlõk 
bünyesinde yer almõştõr.  

 
1.5. Orman Varlõğõmõz 

 
1.5.1. Saha İtibariyle Ormanlarõmõz 
 
Türkiye�nin tüm alanõ 77.945.200 hektardõr. 1963-1972 yõllarõ arasõndaki 10 yõllõk 

dönemde yapõlan amenajman planõ verilerine göre; ülkemizin toplam ormanlõk alanõ 20,199,296 
hektar olup, ülke alanõna oranõ % 25.9 olarak tespit edilmişti. Bu toplam alan içerisinde normal 
koru ve normal baltalõk orman alanõ 8,856,457 hektar ile toplam orman alanõn % 43,85 ini, bozuk 
koru ve bozuk baltalõk orman alanõ ise 11,342,799 hektar ile % 56,15 ini teşkil etmekte idi. 

 
1999 yõlõ sonu itibariyle sağlanan verilere göre ülkemizin toplam orman alanõ 20.763.247 

hektardõr. Bu miktar toplam ülke yüzölçümünün %26.6 �sõnõ teşkil etmektedir. Orman alanlarõ 
içersinde  normal koru ve normal baltalõk ormanlar 10.027.568 Ha. ile toplam ormanlõk alanõnõn 
% 48,3 �ünü; çok bozuk koru ve çok bozuk baltalõk ormanlar 10.735.679 Ha. ile toplam 
ormanlõk alanõnõn %51.7 �sini oluşturmaktadõr (Tablo 1).  
 
 Bu iki döneme ait verilerin karşõlaştõrõlmasõ ile ortaya çõkan farklõlõklarõn : 

 
Ülkemiz bozuk ormanlarõnda yapõlan ağaçlandõrmalar ve suni tensil çalõşmalarõ  ile bozuk 

ormanlarõn genel orman sahasõ içindeki oranõnõn azaldõğõ,  
 

Baltalõk olarak işletilen bazõ kayõn ve meşe ormanlarõnõn koruya tahvil edilmesiyle koru 
miktarõnõn artõğõ, 

  
Orman alanlarõna mücavir bulunan açõk alanlarõn ağaçlandõrõlmasõ ile genel ormanlõk 

sahasõnõn artõğõ,  
 

Her iki tespit dönemine göre normal koru ormanlarõmõzõn % 25 oranõnda arttõğõ, Normal 
baltalõk ormanlarõnõn %34 civarõnda azaldõğõ, bozuk ormanlarõn ise % 5 civarõnda azaldõğõ, 
gerçeğinden kaynaklanmaktadõr. 
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Tablo 1: Saha Ve Nitelikleri İtibariyle Ormanlõk Sahalarõn Dağõlõmõ (*) 
 

Ormanlõk Alan (Hektar) 

Koru Ormanlarõ Baltalõk Ormanlar 

Normal Koru Bozuk Koru Koru 
Toplamõ 

Normal 
Baltalõk 

Bozuk 
Baltalõk 

Baltalõk 
toplamõ 

Genel Toplam 

8 237 753 6 180 587 14 418 340 1 789 815 4 555 093 6 344 908 20 763 248  

  
Ormanlõk alanõn, her iki tespit döneminde de orman rejimine tabi alanlar içersinde, 

sadece orman florasõyla kaplõ alanlar orman sahasõ olarak tespit edilmiştir. Tablolarda görülen,bu 
sahalarõn içersinde herhangi bir açõklõk alan mevcut değildir. Esas ormanlõk alan, orman kadastro 
çalõşmalarõnõn neticesinde ortaya çõkacak olan sahadõr. 
 
(*) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nolu tablolarda Bakanlõk APK. Kurulu Başkanlõğõnca 1999 
yõl sonu itibariyle sağlanan veriler kullanõlmõştõr. 
 
Tablo 2 : Orman Alanlarõnõn İşletme Amaçlarõna Ve Mülkiyet  Durumuna Göre Dağõlõmõ 
 

      
1.5.2. Ağaç Türleri İtibariyle Ormanlarõmõz 

 
1999 yõlõ tespitlerine göre Tüm ormanlõk alanda İbreli saha oranõ %53.9, Yapraklõ saha 

oranõ ise %46.1 dir. 
  

Normal koru ormanlarõmõzda en fazla sahaya %32 oran ile Kõzõlçam ağaç türümüz sahip 
olup, sonra sõrasõyla Karaçam % 26,  Kayõn % 13, Sarõçam %8, Göknar % 6, Meşe % 4, Sedir % 
3 Ladin 2  oranõnda sahaya sahiptir. Hacim miktarlarõ ve yayõlõşlar karşõlaştõrõldõğõnda Kõzõlçam 
ile karaçam�õn ve ladin ile sedir ağaç türlerinin yer değiştiği görülür. Bunun sebebi yapõlan 
ağaçlandõrma çalõşmalarõnda kõzõlçam türünde  karaçama nazaran, sedir�in de ladine göre daha 
fazla ağaçlandõrma sahasõna sahip olduğu anlaşõlõr. Normal Baltalõklarda en fazla sahaya  % 85 
oran ile Meşe ağaç türümüz sahiptir ( Tablo 3).  

İşletme Amaçlarõ İşletme Sõnõflarõ Genel Saha 
Ha. 

Ormanlõk 
Saha Ha. 

Normal 
Koru Sahasõ 

Ha. 

Bozuk Koru 
Sahasõ Ha. 

Normal 
Baltalõk 

Sahasõ Ha. 

Bozuk 
Baltalõk 

Sahasõ Ha. 
Yaş Sõnõflarõ Met.  12877174,6 6679799,2 4122448,1 239478,2 1835449,1 
Seçme  (Çap 
Sõnõflarõ Met.)  292545,5 235339,5 48410,0 247,5 8548,5 

 
Üretim Ormanlarõ  
  

Baltalõk  Met.  3842423,7 0,0 139158,5 1475098,1 2228167,1 
Milli Parklar 630246,5 298923,5 139901,7 113089,6 21035,0 24897,2 
Tabiatõ Koruma Alanõ 77617,7 22496,7 17820,2 4248,0 27,5 401,0 
Tabiat Parklarõ 31187,6 15325,6 8205,6 2471,5 1457,0 3191,5 
Muhafaza Ormanlarõ 403344,3 210192,1 78231,3 88275,0 13316,5 30369,3 
Muhafaza Karakterli  
İşletme Sõnõfõ  3185684,1 1069039,4 1662037,3 33504,5 421102,9 

Devlete ait  Toplam  20744765,8 8228336,9 6180138 1784164,3 4552126,6 
Özel Ormanlar  18481,9 9416,1 448,8 5650,9 2966,1 
TOPLAM  20763247,7 8237753 6180586,8 1789815,2 4555092,7 
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Ülkemizde doğal türlerin yanõnda, uzun yõllardan beri ülkemize getirilerek ağaçlandõrma 
sahalarõnda geniş alanlarda dikimi yapõlan ve ülkemize adapte olmuş bazõ türlerde 
bulunmaktadõr.  Ağaçlandõrma sahalarõnda dikilen önemli yabancõ tür ağaçlarõn başlõcalarõ 
şunlardõr; Robinia pseudo-acacia (Cumhuriyet ağacõ,Beyaz Çiçekli Yalancõ Akasya),  Eucalptus 
sp.(Okaliptus ),  Pinus elderica (İran Çamõ),  Pinus pinaster (Sahil Çamõ ),  Pinus radiata (Radiata 
Çamõ),  Pseudotsuga menziesii (Duglas),  Acacia cyanophylla (Kõbrõs akasyasõ ), Aesculus 
hippocastanum (Beyaz  Çiçekli At Kestanesi), Soforo japonica (Japon sofrasõ),  Acer negundo 
(Dişbudak  Yapraklõ Akçaağaç), Ailanthus althissima (Kokar ağaç).  

 
Tablo 3: Ağaç Türleri İtibariyle Ormanlarõmõzõn Dağõlõmõ (Hektar Ve % Olarak)  
 

Ağaç Türü 
Normal Koru 

Ha. 
% 

Bozuk Koru 
Ha. 

% 
Normal 
Baltalõk 

% 
Bozuk 

Baltalõk 
% Toplam % 

Akasya 1401,7 0,00 160,5 0,00 1892,5 0,00 26,5 0,00 3481,2 0,00 
Akçaağaç 1723,8 0,00 1345,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3069,0 0,00 
Ceviz 201,4 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 201,4 0,00 
Çõnar 804,5 0,00 653,8 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1458,3 0,00 
Defne 0,0 0,00 1345,5 0,00 201,1 0,00 670,5 0,00 2217,1 0,00 
Dõşbudak 8097,8 0,00 1424,9 0,00 2123,2 0,00 25,1 0,00 11671,0 0,00 
Fõndõk 40,6 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 40,6 0,00 
Gürgen 58844,1 0,01 25401,0 0,00 4437,6 0,00 11948,8 0,00 100631,5 0,00 
Huş 11,0 0,00 261,2 0,00 0,0 0,00 324,1 0,00 596,3 0,00 
Ihlamur 4945,3 0,00 438,8 0,00 37,2 0,00 3,1 0,00 5424,4 0,00 
Karaağaç 79,4 0,00 48,5 0,00 1,2 0,00 10,5 0,00 139,6 0,00 
Kavak 10729,1 0,00 17159,3 0,00 502,7 0,00 346,3 0,00 28737,4 0,00 
Kayacõk 652,7 0,00 1304,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1957,4 0,00 
Kayõn 1060976,4 0,13 263538,7 0,04 1405,3 0,00 9607,0 0,00 1335527,4 0,06 
Kestane 56943,9 0,01 26791,5 0,00 15455,7 0,01 347,6 0,00 99538,7 0,00 
Kõzõlağaç 57683,8 0,01 51011,7 0,01 82,9 0,00 620,0 0,00 109398,4 0,01 
Meşe 350328,5 0,04 802775,0 0,13 1524011,8 0,85 3391804,8 0,74 6068920,1 0,29 
Okaliptüs 785,3 0,00 1167,7 0,00 3047,7 0,00 1668,5 0,00 6669,2 0,00 
Sõğla 1937,3 0,00 1260,8 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3198,1 0,00 
Söğüt 158,7 0,00 2010,5 0,00 7,4 0,00 16,0 0,00 2192,6 0,00 
Y.Akasya 259,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 259,0 0,00 
Diğ.Yapraklõ 60953,0 0,01 378488,5 0,06 233189,1 0,13 1110231,1 0,24 1782861,7 0,09 
Ardõç 80146,3 0,01 1149034,2 0,19 1493,2 0,00 9814,7 0,00 1240488,4 0,06 
Fõstõkçamõ 37074,5 0,00 17078,4 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 54152,9 0,00 
Göknar 463525,8 0,06 163327,1 0,03 149,7 0,00 140,8 0,00 627143,4 0,03 
Halep çamõ 3376,4 0,00 416,8 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3793,2 0,00 
Karaçam 2158488,0 0,26 1158882,4 0,19 1593,9 0,00 9766,6 0,00 3328730,9 0,16 
Kõzõlçam 2653543,9 0,32 1536120,0 0,25 43,9 0,00 1752,3 0,00 4191460,1 0,20 
Ladin 185331,2 0,02 97475,2 0,02 0,0 0,00 4044,7 0,00 286851,1 0,01 
Pinus radiata 2429,1 0,00 93,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2522,3 0,00 
Pinus pinaster 55435,1 0,01 161,8 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 55596,9 0,00 
P.menziesii 345,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 345,0 0,00 
Sarõçam 688509,4 0,08 347179,8 0,06 138,2 0,00 1923,9 0,00 1037751,3 0,05 
Sedir 223917,6 0,03 119114,8 0,02 0,0 0,00 0,0 0,00 343032,4 0,02 
Servi 693,8 0,00 681,5 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1375,3 0,00 
Diğ.İbreliler 7379,8 0,00 14433,8 0,00 1,0 0,00 0,0 0,00 21814,6 0,00 
Yaprkl.Toplam   1677557,3 0,21 1576587,8 0,24 1786395,4 0,99 4527649,9 0,98 9568190,4 0,46 
İbreli Toplam 6560195,9 0,79 4603999,0 0,76 3419,9 0,01 27443,0 0,02 11195057,8 0,54 
Toplam 8237753,2 1,00 6180586,8 1,00 1789815,3 1,00 4555092,9 1,00 20763248,2 1,00 
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1.5.3. Kapalõlõk  İtibariyle Ormanlarõmõz  
 
1962-1973 yõllarõ envanter sonuçlarõna göre; Tepe kapalõlõğõ %71 ve daha fazla olan (3 

kapalõ) normal koru ormanlarõmõzõn, toplam  normal koru ormanlarõna oranõ % 26, %41-70 
kapalõlõktaki (2 kapalõ) normal koru ormanlarõmõzõn, toplam normal koru ormanlarõna oranõ % 
43,2, % 10- 40 kapalõlõktaki (1 kapalõ) normal koru ormanlarõmõzõn , toplam normal koru 
ormanlarõna oranõ % 30,8 idi.  

 
Bu oranlar 1999 yõlõ tespitlerine göre ise 3 kapalõ    % 40.5, 2 kapalõ %30.5, 1 kapalõ % 

28.9 olmuştur. Bu durum, 3 kapalõ normal koru ormanlarõnõn artarken, daha az odun hammaddesi 
kapasitesine sahip olan 2 kapalõ ve 1 kapalõ ormanlarõn azaldõğõnõ gösteriyor.  

 
1.5.4. Ağaç Hacmi (servet) İtibariyle Ormanlarõmõz 

 
1963-1972 yõllarõ envanter sonuçlarõna göre tespit edilen ülkemiz ormanlarõndaki yõllõk 

dikili ağaç hacim miktarõ 935.512.143 m³ tür. Bu hacmin % 81.1� i normal koru ormanlarõmõzda, 
% 9,4�ü normal baltalõk ormanlarõmõzda, %9,5 ü bozuk ormanlarda bulunmaktaydõ (Tablo 4).  
 
Tablo 4: 1963-1972 Yõllarõ Envanterine Göre Ağaç Türlerinin Çap Sõnõflarõ İtibariyle  

    Hacim Dağõlõmõ  
 

Koru ormanlarõnda Baltalõk ormanlarda 

Normal Koru Bozuk Koru Normal 
Baltalõk 

Bozuk 
Baltalõk 

Hacim m³ Hacim m³ Hacim Ster Hacim Ster 

 

İbreli Yapraklõ Toplam İbreli Yapraklõ Toplam   
I. Çap Sõnõfõ   
8-19.9 cm 

 
66659948 33377436 100037384      

II. Çap Sõnõfõ 
20-35.9  cm 198148443 64045356 262193799      

III. Çap Sõnõfõ 
36- 51.9 cm 165667562 50846360 216513922      

IV. Çap Sõnõfõ 
52 den fazla 118222927 61764165 179987092      

Toplam 548 698 880 210 033 317 758 732 197 44 407 988 9 941 859 54 349 847 117 734 424 45 505 717 

 
 
1999 yõlõ  sonu itibariyle tespit edilen Ülkemiz  ormanlõk alanlarõndaki Dikili Gövde 

Hacmi  1.200.791.637 m³ tür. Bu hacmin % 86�sõ normal koru ormanlarõmõz da , % 6.7 si normal 
baltalõk ormanlarõnda, %7.3�i ise çok bozuk ormanlõk alanlarõnda  bulunmaktadõr. Ülkemiz 
ormanlarõna ait hacim miktarlarõ Tablo5 de görülmektedir. 

 
1999 yõlõ tespitlerine göre ibreli hacim oranõ %73, yapraklõ hacim oranõ ise % 27  dir. 

Baltalõk ormanlarõndan koruya tahvil yapõldõğõ da düşünülürse normal koru ormanlarõmõzdaki 
yapraklõ oranõnõn giderek azaldõğõ görülmektedir (1 ster = 0,750 M³ olarak alõnmõştõr).  
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Tablo 5: 1999 Yõlõ Tespitlerine Göre Ormanlarõmõzõn Taşõdõğõ Ağaç Hacmi Miktarlarõ 
 

Hacim  Miktarlarõ  

Koru Ormanõ  
(m³) 

Baltalõk Orman  
(Ster) Ağaç Türü 

Normal Koru Bozuk Koru Koru Toplamõ Normal 
Baltalõk 

Bozuk 
Baltalõk 

Baltalõk 
toplamõ 

Yapraklõ  
Toplam 277465299 19187775 2966530740 107712485 31172370 138884855 

İbreli Toplam 755275360 44478140 7997535000 116275 178954 295229 
Genel 
Toplam 1 032 740 659 63 665 915 1 096 406 575 107828760 31 351 324 139180084 

 
En yüksek ortalama hacõm sõrasõyla seçme işletme sõnõfõnda, korunan alanlarda, en az 

ortalama hacõm ise muhafaza ormanlarõnda ve muhafaza karakterli işletme sõnõfõ ormanlarõnda 
bulunmaktadõr. 

 
Normal koru ormanlarõmõzda ha. da ki ortalama hacim  153 m³ tür. Normal baltalõk  

ormanlarõmõzdaki ha. da ki ortalama hacim ise 45 m³ tür. Ortalama servet hesaplanõrken, normal 
koru ormanlarõnda hacim ölçülmeyen 8cm göğüs çapõndan düşük olan gençliklerin bulunduğu 
sahalar ile normal baltalõk ormanlarõnda tespit edilen servetsiz sahalar hesaba dahil edilmemiştir 
ve 1 m³ =0,750 ster olarak kabul edilmiştir. Ülkemiz ormanlarõndaki işletme amaçlarõna ve 
şekillerine göre tespit edilmiş ortalama hacim  miktarlarõ Tablo 6 da görülmektedir.  

 
Tablo 6: İşletme Sõnõflarõ İtibariyle Ormanlarõmõzõn Ortalama Hacõm Miktarlarõ 

 

İşletme Sõnõfõ 
 

Hektardaki Ortalama Hacim (m³) 
 

 Normal Koru Normal Baltalõk 
Yaş Sõnõflarõ  153.1 43.9 
Seçme işletmesi  290.9 46.2 
Baltalõk işletmesi 0.0 47.7 

 
 
Üretim Ormanlarõ 

Üretim ormanlarõ toplam 158.8 47.2 
Milli Parklar 194,5 42,2 
Tabiatõ Koruma Alanlarõ 204,0 26,0 
Tabiat Parklarõ 159,8 99,6 

 
Korunan Alanlar 

Korunan Alanlar Toplam 125.0 39.5 
Muhafaza Ormanlarõ 127,7 27,3 
Muhafaza Karakterli İşletme Sõnõfõ Ormanlarõ 113,8 40,0 
Türkiye  153.0 45.0 

 
1999 yõlõ tespitlerine göre ibreli hacim oranõ %73, yapraklõ hacim oranõ ise % 27 dir. 

Baltalõk ormanlarõndan koruya tahvil yapõldõğõ da düşünülürse normal koru ormanlarõmõzdaki 
yapraklõ oranõnõn giderek azaldõğõ görülmektedir. 
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En yüksek ortalama hacõm sõrasõyla seçme işletme sõnõfõnda, korunan alanlarda, en az 
ortalama hacõm ise muhafaza ormanlarõnda ve muhafaza karakterli işletme sõnõfõ ormanlarõnda 
bulunmaktadõr. 

 
1.5.5. Ormanlarõmõzda Cari Artõm 

 
1963-1972 yõllarõ envanter sonuçlarõna göre tespit edilen ülkemiz ormanlarõndaki yõllõk 

dikili ağaç gövde hacõm artõmõ miktarõ 28. 063.205 m³ tür. Bu artõmõn % 74.1� i normal koru 
ormanlarõmõzda, % 17.2�si normal baltalõk ormanlarõmõzda, %8.7 si bozuk ormanlardan elde 
edilmekteydi. Yine yõllõk artõmõn % 59.5 luk kõsmõ ibreli ağaçlarõmõzdan elde edilmekteyken, 
%40.5 kõsmõ yapraklõ ağaç türlerimizden elde edilmekteydi (Tablo 7).  
 
Tablo 7: 1963-1972 Dönemi Envanteri Sonuçlarõna Göre Ormanlarõmõzda Cari Artõm 

 
Koru Baltalõk 

 
Normal Koru 

 
Bozuk Koru Normal 

Baltalõk Bozuk Baltalõk 

Artõm 
m³ 

Artõm 
m³ 

Artõm 
Ster 

Artõm 
Ster 

İbreli Yapraklõ Toplam İbreli Yapraklõ Toplam Yapraklõ Yapraklõ 
 

15593042 
 

5198630 20791672 1092668 251076 1343744 6417596 1486123 

 
1999 yõlõ  sonu itibariyle tespit edilen Ülkemiz  ormanlõk alanlarõndaki dikili ağaç gövde 

hacõm artõmõ  34.269.649 m³ tür. Bu artõmõn % 77.8�si normal koru ormanlarõmõz da , % 13.6�sõ  
normal baltalõk ormanlarõnda, %8.6�ü ise çok bozuk ormanlõk alanlarõnda  oluşmaktadõr. Yine 
yõllõk artõmõn %61.1�i ibreli ağaçlarõmõzdan, % 38.9 �u yapraklõ ağaç türlerimizden elde 
edilmektedir.  

 
Normal koru ormanlarõmõzdaki artõmõn %  74.8 �i ibreli ağaç türlerimizden, %25.2�si 

yapraklõ ağaç türlerimizden,  normal baltalõk ormanlarõmõzdaki  artõmõn % 0.05 i ibreli ağaç 
türlerimizden, % 99.95 i yapraklõ ağaç türlerimizde elde edilmekte, Bozuk ormanlarõmõzdaki 
artõmõn, % 33.2 ibreli ağaç türlerimizden, %66.8�i yapraklõ ağaç türlerimizden elde edilmektedir 
(Tablo 8). 

 
Tablo 8 : 1999 Yõlõ Tespitlerine Göre Artõmõn Ağaç Türleri Ve  Orman Tipleri İtibariyle  

     Dağõlõmõ 
 

Koru Baltalõk 
Normal  Koru artõm 

m³ 
Bozuk Koru Artõm 

M³ 
Normal Baltalõk artõm 

Ster 
Bozuk Baltalõk Artõm 

Ster 

İbreli Yapraklõ Toplam İbreli Yapraklõ Toplam İbreli Yapraklõ Toplam İbreli Yapraklõ 
 Toplam 

19949179 6712476 26661655 980612 597286 1577898 2911 6189601 6192512 3724 1843893 1847617 
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Üretim ormanlarõndaki artõm, ülkemiz ormanlarõndaki artõmõn % 87.3�ine karşõlõk 
gelmektedir. Üretim ormanlardaki artõmõn % 77.1�i normal koru ormanlarõnda, %15�i normal 
baltalõk ormanlarõnda,% 7.9�u ise çok bozuk ormanlarda meydana gelmektedir. Devlete ait 
normal koru ormanlarõmõzda Ha. daki ortalama yõllõk artõm 3,959 m³ tür. Normal baltalõk  
ormanlarõmõzdaki Ha. daki ortalama artõm 2,701 m³ tür.  Ortalama artõm hesaplanõrken, artõm 
ölçülmeyen 8 cm göğüs çapõndan düşük olan gençliklerin bulunduğu sahalar hesaba dahil 
edilmemiştir.  

 
Ülkemizde değişik işletme sõnõflarõ ve korunan alanlardaki ortalama artõmlar ilgili tabloda 

verilmektedir (Tablo 9).  
 

Yine seçme işletme sõnõfõ ortalama artõm açõsõndan en yüksek ortalama artõmõ sağlarken 
Milli Parklar Kanununa göre ayrõlan alanlar bunu takip etmektedir. Yine muhafaza ormanlarõ ve 
muhafaza karakterli işletme sõnõflarõ en düşük ortama artõma sahip sahalar olarak görülmektedir. 
 

Ortalama artõm hesaplanõrken, artõm ölçülmeyen 8cm göğüs çapõndan düşük olan 
gençliklerin bulunduğu sahalar hesaba dahil edilmemiştir. Ayrõca hacim ve artõm hesaplarõ 
yapõlõrken baltalõklarda ster olarak ölçülen hacim ve artõm miktarõnõ m³�e çevirmek için 0.75 
katsayõsõ kullanõlmõştõr. 
 
Tablo 9: İşletme Amaçlarõna Ve Şekillerine Göre Ortalama Artõm  Miktarlarõ  
 

Ha. daki Ortalama Artõm m³  
Normal Koru Normal Baltalõk 

ÜRETİM ORMANLARI 4.093 2.712 
Yaş Sõnõflarõ  3.986 0.744 
Seçme işletmesi 6.544 2.230 

 

Baltalõk işletmesi 0.000 3.019 
KORUNAN ALANLAR 3.264 2.035 

Milli Parklar 4.901 2.143 
Tabiatõ Koruma Alanlarõ 4.539 1.309 
Tabiat Parklarõ 5.295 7.026 
Muhafaza Ormanlarõ 3.511 1.279 

 

Muhafaza Karakterli İşletme Sõnõfõ 2.992 2.061 
TÜRKİYE  3.959 2.701 

 
1.5.6. Ormanlarõmõzõn Yõllõk Verimi (yõllõk etasõ) 

 
Devlete ait ormanlõk alanlarda yapõlan amenajman planlarõ ile dikili gövde olarak, normal 

koru ormanlarõnda yõllõk 11.997.088 m³, normal baltalõk ormanlarõnda ise 7.841.349 ster eta 
kararlaştõrõlmõştõr.  
    

Bilindiği üzere hammadde odun ürünleri, endüstriyel odun (tomruk, tel direği, maden 
direği, sanayi odunu, kağõtlõk odun, lif-yonga odunu, sõrõk) ve yakacak odun, amenajman 
planlarõnda kararlaştõrõlan etalarõ aşmamak kaydõyla ormanlarõn silvikültürel isteklerine göre 
üretimi yapõlarak elde edilmektedir. Koru ormanlarõndaki yõllõk verim (eta) miktarõ 11,9 milyon 
m³ (dikili gövde hacmi) ve baltalõk ormanlarõnda ise 7.8 milyon sterdir (Tablo 10).  

 
1999 yõlõndaki amenajman planlarõna dayanõlarak yapõlan hesaplamalarõn sonuçlarõna 

ilgili tablodaki eta miktarlarõ tespit edilmiştir.  
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Son 6 yõlõn ortalamasõ olarak koru ormanlarõndan elde edilen üretim miktarõ 9.046.238 m³ 
tür. Bu miktarõn % 79.8�i endüstriyel odun olarak, %20.2�si ise yakacak odun olarak elde 
edilmiştir. Koru ormanlarõnda kararlaştõrõlan 11.997.088 m³ lük yõllõk eta dikili yuvarlak gövde 
odunu, 14.553.980 m³ toprak üstü hacme tekabül etmektedir. ((Yuvarlak dikili gövde odunu, 
ibrelilerde 1.2, yapraklõlarda 1.25 oranõyla çarparak toprak üstü hacim ( tepe ve yan dallarõyla 
birlikte hacmi)  elde edebiliriz)). Koru ormanlarõndan yapõlan üretim miktarõ ise kararlaştõrõlan 
kök üstü etanõn % 62 sidir. Yine son 6 yõlõn ortalamasõ olarak baltalõk ormanlarõndan elde edilen 
üretim miktarõ 2.713.199 m³ tür. Bu miktarõn % 100� ü yakacak odun olarak elde edilmiştir. 
Baltalõk ormanlarõnda  üretilen bu odun miktarõ , baltalõk ormanlarõnda kararlaştõrõlan 5.881.012 
m³ lik etanõn %46.1�ine karşõlõk gelmektedir. 

 
Yõllõk etalarõn ağaç türlerine göre dağõlõşõ ise şöyledir;  normal koru ormanlarõnda 

kararlaştõrõlan etanõn % 73.7 si ibreli türlere, %26.3 ise yapraklõ türlere aittir.  Kararlaştõrõlan 
normal baltalõk etasõnõn yapraklõ oranõ  ise %99.9 dur (Tablo 10).  

 
Baltalõk ormanlarõnda üretilen odun miktarõ, odun üretimi amacõna yönelik işletilen 

baltalõk ormanlarõndaki artõmõn da % 60.4�luk kõsmõna tekabül etmektedir. Bir başka ifadeyle bu 
ormanlarda ki artõmõn % 39.6� lik kõsmõ ormana hacim olarak kalmaktadõr.    
 
Tablo 10 : Ağaç Türleri İtibariyle Eta Miktarlarõ 
 

Normal Koru Etasõ 
Yuvarlak Dikili Gövde Ağaç türü 

Seçme Etasõ m³ Son Hasõlat Etasõ 
m³ 

Ara Hasõlat Etasõ 
m³ 

Toplam 
M³ 

Toprak üstü 
Tahmini Eta 

(m³) 

Baltalõk Etasõ 
(Ster) 

Akçaağaç 0,00 804,05 119,60 923,65 3449,00 
Çõnar 0,00 21,00 198,30 219,3 0,00 
Dõşbudak 0,00 2634,90 1395,80 4030,7 72801,00 
Gürgen 569,20 27881,20 37687,10 66137,5 9632,00 
Ihlamur 0,00 1282,10 1009,40 2291,5 0,00 
Kavak 717,60 30767,30 17316,60 48801,5 1446,92 
Kayacõk 0,00 15,60 214,70 230,3 0,00 
Kayõn 37275,50 1721003,05 634995,20 2393273,75 4299,00 
Kestane 0,00 15340,65 11409,30 26749,95 142835,80 
Kõzõlağaç 0,00 31522,35 10535,45 42057,8 691,98 
Meşe 654,50 254072,10 233094,75 487821,35 6314918,91 
Okaliptus 0,00 0,00 6,40 6,4 18528,80 
Sõğla 0,00 111,50 428,40 539,9 0,00 
Diğ.Yapraklõlar 1341,90 49929,90 25145,90 76417,7 

 

1272495,75 
Yapraklõ  Toplam 40558,70 2135385,70 973556,90 3149501,3 3936877 7841099,16 
Ardõç 0,00 10246,20 942,80 11189,0 250,00 
Fõstõkçamõ 0,00 327,20 1103,20 1430,4 0,00 
Göknar 411948,70 360751,10 180349,90 953049,7 0,00 
Karaçam 2772,60 1753755,30 837472,65 2594000,55 0,00 
Kõzõlçam 0,00 2872255,50 605440,00 3477695,5 0,00 
Ladin 6608,20 297327,05 129131,55 433066,8 0,00 
Halep Çamõ 0,00 0,00 43,50 43,5 0,00 
Sarõçam 22960,00 858696,90 356489,35 1238146,25 0,00 
Sedir 319,00 80377,10 36457,30 117153,4 0,00 
P.pinaster 0,00 0,00 18165,20 18165,2 0,00 
P. radiata 0,00 0,00 2341,60 2341,6 0,00 
Diğ.İbreliler 109,20 721,00 474,00 1304,2 

 

0,00 
İbreli Toplam 444717,70 6234457,35 2168411,05 8847586,1 10617103 250,00 
Toplam 485276,40 8369843,05 3141967,95 11997087,4 14553980 7841349,16 
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1.5.7. İşletme Sõnõflarõ İtibariyle Ormanlarõmõz 
 

Ormanlar ve ormanlaştõrõlacak alanlar sürekli ve planlõ olarak işletilmek üzere plan 
ünitesine ayrõlõrlar. Plan üniteleri ise İşletme metotlarõ, orman formlarõ, işletme amaçlarõ, idare 
süreleri, ağaç türleri, arazi yapõsõ, büyük sahalarda toplu halde bütünlük arz eden bonitet 
farklõlõklarõ ve bu sahalarõn kendi bünyelerine uygun bir faydalanma metodu ile idare edilmesi 
gereği gibi çeşitli hususlar bakõmõndan farklõ sahalar bulunduğu takdirde, plan ünitesinde bir 
arada toplu veya parçalar halinde dağõnõk bulunmalarõna bakõlmaksõzõn bu sahalar vasõf ve 
karakterler itibariyle bir araya getirilmek suretiyle, plan ünitesi işletme sõnõflarõna ayrõlõr. Hektar 
olarak, işletme sõnõfõnõn toplam yüz ölçümü en az idare müddetinin yõllarõ kadardõr. İşletme 
sõnõflarõ ayrõlma amaçlarõna göre isimlendirilirler.  

 
Ülkemizde yaş sõnõflarõ metoduyla işletilen ve hakim ağaç türünün ismini alan işletme 

sõnõflarõ olduğu gibi, çap sõnõflarõ metoduyla işletilen seçme işletme sõnõfõ, baltalõk metotlarõ ile 
işletilen baltalõk işletme sõnõfõ, yine işletme amaçlarõna göre ise muhafaza ormanõ işletme sõnõfõ, 
tabiatõ koruma alanõ işletme sõnõfõ gibi çeşitli isimler alabilir. 
 

Ülkemizde 1999 yõlõ tespitlerine göre yaş sõnõflarõ ile işletilen ormanlarda tek bir ağaç 
türünün adõnõ alan işletme sõnõflarõ olduğu gibi bir veya birkaç ağacõn meydana getirmiş olduğu 
karõşõk işletme sõnõflarõnda bulunmaktadõr.  

 
Ancak bu karõşõk işletme sõnõflarõ değişik yapõlarda oluştuğundan hepsini bir arada 

sõnõflama gereği olduğu için bu işletme sõnõflarõ sunulan tablolarda hakim ağaç türünün adõ 
altõnda sõnõflandõrõlmõştõr. Bu düşünceyle sõnõflandõrõlan işletme sõnõflarõ, işletme şekilleri 
bakõmõndan ihtiva ettikleri orman tipleri ve bu tiplerin saha hacim ve yõllõk artõmlarõ ilgili tabloda 
(Tablo 11) de görülmektedir.   
 
Tablo 11: İşletme Sõnõflarõ İtibariyle Ormanlarõmõzõn Saha, Hacõm Ve Artõmlarõ 
 
İşletme 
Sõnõflarõ Normal Koru Bozuk Koru Normal Baltalõk 

 
Bozuk`Baltalõk 

 
Ardõç 15189,0 1001829 14869 28330,0 256329 4568 9492,5 322941 10169 13383,0 62784 6339 
Fõstõkçamõ 524905 18746 7794,5 174107 3854 5338,0 262545 12569 29452,3 326167 36206 524905 
Karaçam 1897893,7 230523997 6421358 1321542,7 13060149 341871 101562,5 4884990 279336 534776,6 3663947 198750 
P.pinaster 52320,9 1319020 126463 2668,9 15264 284 4761,0 323371 22412 18469,5 180247 12904 
Sarõçam 674534,0 106083678 2625275 429695,0 5140852 149401 23360,0 861923 42939 249988,5 1518437 80255 
Kõzõlçam 2389389,8 193347063 5493463 1766795,7 15345723 383553 25213,0 1532691 67175 769573,7 3941095 237599 
Göknar 21360,0 2507145 68198 13762,0 153782 4565 44,0 660 53 2610,5 51746 2758 
Ladin 172890,5 39888102 901192 120103,5 2906385 66015 503,5 22853 1517 54189,5 704887 37161 
Sedir 130809,3 17544470 360721 141109,7 1369586 22781 479,5 43310 560 4929,5 15525 1157 
Dõşbudak 3532,5 252512 11802 522,5 1935 45 1332,0 190861 9799 687,5 2249 59 
Gürgen 892,0 169758 6657 32,1 0 0 0,0 0 0 63,1 0 0 
Huş 11,0 811 38 0,0 0 0 5205,0 388014 23334 1176,0 3901 270 
Ihlamur 1986,5 277744 10764 166,0 2039 41 0,0 0 0 554,0 8309 773 
Kayõn 1073465,8 199024448 4412981 214450,1 4224962 87680 13207,8 970851 50217 59737,3 1054134 60638 
Kestane 7190,5 872222 20546 1311,5 14462 290 0,0 0 0 640,5 1840 29 
Kavak 5260,3 89482 14369 2702,6 14736 878 12565,9 966953 29466 23517,5 81643 4713 
Kõzõlağaç 31679,6 2828047 115196 20448,0 318234 14748 0,0 0 0 2460,5 30746 1350 
Meşe 191072,0 29708093 880537 50665,0 465765 10209 36413,5 2314956 96244 69238,6 606613 40865 
Okaliptus 630,5 5167 409 130,0 1300 13 0,0 0 0 0,0 0 0 
Sõğla 963,0 155449 4416 218,5 1994 61 0,0 0 0 1,0 6 0 
Söğüt 16,0 504 144 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 
Seçme 235339,5 68398263 1538484 48410,0 615867 13543 247,5 15260 736 8548,5 57387 2700 
Baltalõk 0,0 0 0 139158,5 1420610 38641 1475098,1 90993616 5335264 2228167,1 15322068 916928 
Milli Park 139901,7 23508719 592424 113089,6 1599812 41291 21035,0 1171676 59350 24897,2 229371 12673 
Tabiatõ 
Koruma 
Alanõ 

17820,3 3376122 75121 4248,0 39713 723 27,5 960 48 401,0 4010 40 

Tabiat Parkõ 8205,63 991908 32923 2471,50 25764 659 1457,0 193641 13650 3191,5 25710 1834 
Muhafaza 
Ormanõ 78231,3 7103040 195365 88275,0 596964 13865 13316,5 478066 22383 30369,3 249116 12789 

Muh.Karak.
İşletme 
Sõnõfõ 

1069039,7 102819456 2701657 1662037,3 15884217 377867 33504,5 1585613 81638 421102,9 3152699 175278 

Toplam 8228338,03 1032321954 26644118 6180138,2 63650551 1577446 1784164,3 107525751 6158859 4552126,6 31294637 1844068 
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Tablo 12:  Yaş Sõnõflarõna Göre Ormanlarõmõzõn Kapladõklarõ Sahalar 
 
   Yaş Sõnõflarõ (saha hektar)  

İş
le

tm
e 

Sõ
nõ

fõ 

Pe
ry

ot
 

Sü
re

si
İd

ar
e 

Sü
re

si
 

I . II . III . IV . V . VI . 
VI
I . 

VI
II . 

I
X
 . 

X
 . 

B
ili

nm
ey

en
 

To
pl

am
 

Kõzõlçam 10 60 672022,1 139903,1 83443,5 140574,0 216349,4 1136173,9     924,0 2389390,0 
Ladin 20 100 8811,0 3960,0 26529,0 60546,0 72385,5      659,0 172890,5 
Göknar 20 100 6587,0 128,0 1472,5 3727,0 9445,5      0,0 21360,0 
Kayõn 20 120 101021,4 94166,6 171575,4 211491,8 206994,7 278290,7     9925,0 1073465,6 

20 100 42288,0 38090,0 100343,5 187531,5 206030,5      26435,5 600819,0 
20 120 3983,0 426,5 3115,5 5397,0 9228,5 17324,5     0,0 39475,0 

Sarõçam 

20 140 2867,5 701,0 5452,0 8328,0 7263,0 6320,0 3409,0    0,0 34340,5 
20 100 7376,5 1315,5 4760,5 17757,5 35455,5      0,0 66665,5 Sedir 
20 160 8361,0 705,3 1310,7 4643,9 13972,1 19335,2 8990,4 6825,4   0,0 64144,0 
20 100 338233,2 117347,0 342200,0 535334,5 556621,5      1929,5 1891665,7 
20 180 0,5 51,0 449,0 1655,5 1812,5 118,0 0,0 0,0   0,0 4086,5 

Karaçam 

20 200 4,5 0,0 295,5 1447,0 273,0 65,5 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2141,0 
20 100 3879,0 12146,0 8846,0 6169,5 6484,0      11731,5 49256,0 
20 120 933,0 5949,0 17868,0 16426,0 6933,5 12483,0     750,0 61342,5 
20 140 1339,5 9601,1 7870,0 13782,5 19211,5 5031,0 6726,0    0,0 63561,6 
20 160 0,0 16,0 195,0 755,5 2445,0 2229,5 943,0 428,0   0,0 7012,0 

Meşe 

20 200 158,0 592,8 661,3 1942,6 4654,2 1890,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9899,8 
Toplam  6551515,2 

 
Yaş sõnõflarõ itibariyle işletilen ormanlarda hakim (asli) ağaç türünün ismini alan ve 

ülkemizde önemli yayõlõş gösteren ağaç türlerimize ait işletme sõnõflarõnõn idare müddetlerine 
göre, tespit edilmiş periyotlar itibariyle yaş sõnõflarõ dağõlõşlarõ ve yaş sõnõflarõ tespit edilemeyen 
normal koru ormanõ miktarlarõ aşağõdaki tabloda görülebilir (Tablo 12).  
 

1.6. Ormanlarõmõzõn Mülkiyet Durumu 
 

Osmanlõ İmparatorluğu döneminde, ormanlarda dahil olmak üzere tüm topraklar devletin 
kabul edilmiş, ancak bazõ yerlerde bunlardan faydalanma haklarõ bazõ kişi ve kurumlara 
devredilmiştir. Cumhuriyet döneminde de bu durum değişmemiş olup bugün ormanlarõmõzõn 
tamamõna yakõnõ devlet mülkiyetindedir. 

 
Toplam 20.7 milyon  Ha. Olan ülkemiz ormanlarõnõn hemen hemen tümü ( % 99,987 ) 

devlet ormanõdõr. Toplam ülke ormanlõk alanõnõn %0,086 sõna tekabül eden 277 özel orman ile % 
0.017 sine tekabül eden 51 adet hükmi şahsiyeti haiz amme müessesesine ait orman ormanõn 
toplam alanõ 161,933,724 hektara ulaşmaktadõr. 
 

3116 Sayõlõ Orman Kanunu ile devlet ormanlarõnõn devlet tarafõndan, devletten başkasõna 
ait ormanlarõn da devletin denetim ve gözetimi altõnda işletilmesi hükmü getirilmiş ise de 1945 
yõlõnda çõkarõlan 4785 sayõlõ kanun ile tüm ormanlar devletleştirilmiştir. 1950 yõlõnda yürürlüğe 
giren 5658 sayõlõ kanun ile, 4785 sayõlõ kanunla devletleştirilen ormanlardan bazõ şartlar ihtiva 
edenlerin sahiplerine iade edilmesi hükmü getirilmiştir. Ancak, o zaman ki iletişim araçlarõnõn 
yetersizliğinden dolayõ ilgililerin çoğu, zamanõnda haberdar olamamõşlardõr. Bu yüzden, 
ormanlarõn mülkiyet sorunlarõ bu güne kadar bir türlü çözülememiş olup, günümüzde de 
ormancõlõğõmõzõn başlõca sorunlarõndan birini oluşturmaktadõr. 
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Ülkemizdeki orman mülkiyeti durumu diğer ülkelerle karşõlaştõrõldõğõn da: Ormanlarõn 
Türkiye�de (%99), Eski SSCB�de (%94.7), Kanada�da (%94), Yeni Zelanda�da (%79), 
İrlanda�da (%77.3), Yunanistan�da (%73.5) devlete ait iken, ABD�de (%71.7), EFTA�da 
(%70.5), AB�de (%61.1) ve Japonya�da (%56+.5) özel sektöre ait bulunmaktadõr 
 

1.7.   Türkiye Ormancõlõk Sektörün Organizasyonu 
 

Anayasa, yasalar ve kalkõnma planlarõ ile ormancõlõk sektörüne; ülke ormanlarõnõ 
korumak, genişletmek, geliştirmek ve gerek ürün, gerekse hizmet üretimi amacõyla işletmek 
görevleri verilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatõ tarafõndan yapõlan kalkõnma planlarõnda yer alan 
ilke, politika, hedef ve tedbirler çerçevesinde ormancõlõk sektörü, yukarõda belirtilen görevleri 
belli bir organizasyon yapõsõ içerisinde yerine getirmektedir. 

 
Ülkemizin %26.6 sõnõ kaplayan 20.7 milyon hektarlõk ormanlõk alanõn tamamõna yakõn 

bir bölümündeki ormanlarõn idaresi ve bu alanlardaki her türlü ormancõlõk çalõşmasõ, Orman 
Bakanlõğõ ve Bakanlõğõn ana hizmet birimleri;  

 
Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM), 
 
. Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY), 
 
. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü (MPG)  
 

ile, bağlõ kuruluş  
 
. Orman Genel Müdürlüğü (OGM)  
 
ve bunlarõn taşra teşkilatlarõ ile gerçekleştirilmektedir. Bakanlõğõn teşkilatlanma şekli ile 

sorumluluğu altõnda yürütülen her türlü ormancõlõk çalõşmalarõ, 21/05/1992 tarih ve 3800 Sayõlõ 
�Orman Bakanlõğõnõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõndaki Kanun� ile  belirlenmiştir. 
 

Orman Bakanlõğõ merkezde üç Ana Hizmet Birimi Genel Müdürlüğü, Danõşma ve 
Denetim Birimleri (Teftiş Kurulu Başkanlõğõ, Araştõrma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlõğõ, Hukuk Müşavirliği, Bakanlõk Müşavirleri, Basõn ve Halkla İlişkiler Müşavirliği), 
Yardõmcõ Birimler (Personel Dairesi Başkanlõğõ, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlõğõ, Yayõn 
Dairesi Başkanlõğõ, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü)  ve bir bağlõ Genel 
Müdürlükten (Şema 1), Taşrada ise; coğrafi bölge esasõ dikkate alõnarak kurulmuş olan;  
 

. Bölge Müdürlükleri (9)  
 
ile bunlara bağlõ  
 
. Müdürlükler (51),  
 
. Başmühendislikler (144),  
 
. Araştõrma Müdürlükleri (12),  
 
. Toprak Laboratuar Müdürlükleri (6)  
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ve bunlara bağlõ  
 
. Mühendisliklerden (553) oluşmaktadõr (Şema 2).  
 
Orman Bakanlõğõnõn bağlõ kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğü, 31/10/1985 tarih ve 

3234 Sayõlõ �Orman Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun�  ile 
merkezde; 

 
. Ana Hizmet Birimi Daire Başkanlõklarõ (6),  
 
. Danõşma ve Denetim Birimleri (3) ve  
 
. Yardõmcõ Birim Daire Başkanlõklarõ (3)  (Şema 3),   
 

taşrada ise bölge esasõna göre kurulmuş;  
 
. Orman Bölge Müdürlükleri (27),  
 
. Orman İşletme Müdürlüklerinden (248)  
 
. Orman işletme Şefliklerinden (1345)  
 

ile doğrudan merkeze bağlõ taşra kuruluşu;  
 
. Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünden (1) oluşmaktadõr (Şema  4).  

 
1.8.  Türkiye Ormancõlõk Sektörünün Sorunlarõ 
 
Orman kaynaklarõndan azami düzeyde faydalanmayõ kõsõtlayan birtakõm darboğazlar ve 

dolayõsõyla sektörün bir sistem olarak aksayan yanlarõ vardõr. Bunlarõ sektör içi ve dõşõ sorunlar 
şeklinde incelemek mümkündür. 

 
Türkiye Ormancõlõk Sektörünün kendi bünyesinden kaynaklanan sorunlarõnõ şu başlõklar 

altõnda toplamak mümkündür: 
 
! Ülkemizdeki ormancõlõk sektörü, gerçekleştirilen yeni anlayõşlara rağmen geleneksel 

karakterlidir. Asõl olarak, biyolojik nitelikli (veya dar kapsamlõ) bir çalõşma alanõ olarak 
anlaşõlmakta ve sosyo-ekonomik boyutu, toplumsal talepler, öteki sektörlerle, makroekonomik 
yapõyla ve benzeri ilişkileri yeterli ölçüde dikkate alõnmamaktadõr.  
 

! Bazõ faaliyet alanlarõna (yaban hayatõ, mera ve havza yönetimi, halkla ilişkiler, politika, 
ekonomi vb.) yeterli ölçüde ilgi gösterilmemesi nedeniyle bu alanlara daha az kaynak ve 
personel ayrõlmakta, hem de bu etkinliklerin biyofizik çerçevesinin dõşõna çõkõlmamaktadõr. Bu 
yaklaşõm biçimi, alternatif üretme anlayõşõndan halkla ilişkilere; çok kriterli proje yapõmõndan 
kalkõnma planlarõ ile uyumluluğun sağlanmasõna kadar pek çok konuya olumsuz bir şekilde 
yansõmõştõr. 
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! Ormancõlõğõmõzda amaç tespiti, alternatif üretme ve karar verme süreci teknik açõdan, 
tutarlõlõk ve çok boyutluluk yönünden yanlõş çalõşmaktadõr. Yani amaçlarõn makroekonomik 
düzeyden orman işletmeleri düzeyine tutarlõ bir şekilde yansõtõlmadõğõ, dolayõsõyla yönetim 
ünitesi bazõnda amaçlarõn ve önceliklerin belirlenmediği, orman kaynaklarõnõn işlevsel olarak 
planlanmadõğõ, çok sayõda alternatif geliştirilip bunlar arasõndan en faydalõsõnõn çok ölçütlü karar 
verme teknikleri ile seçilmediği, ülke ve sektör kõsõtlarõnõn dikkate alõnmadõğõ, bunlarõn kararlara 
yansõtõlmadõğõ, dolayõsõyla kaynaklarõn ülke hedefleri doğrultusunda etkin kullanõlmadõğõ veya 
metot eksikliği olduğu, yatõrõmlarõn çoğunun bir projeye bağlanmadõğõ (veya yanlõş analiz 
tekniği ile bağlandõğõ), ileri planlama ve sosyo-ekonomik analiz tekniklerinin kullanõlmadõğõ bir 
sektördür. Bu konuda pek çok örnek verilebilir. Örneğin, orman işletmelerinin makroekonomik 
ve bölgesel değişkenlere bağlõ talep miktarlarõ ve bunlarõn yõl içindeki dağõlõmlarõ 
bilinmemektedir. İşletme, ağaçlandõrma, erozyon kontrolü, koruma, mekanizasyon, transport vb. 
pek çok konuda alternatiflerin sergilendiği, ülke ve sektör hedefleri ile uyumlu çok ölçütlü 
kriterlere başvurarak bunlarõn arasõndan seçim yapõldõğõ söylenemez. Yani sektör bir bütün 
olarak çok boyutluluk  ve tutarlõlõk potansiyelini kullanmaktan yoksundur. 
 

! Yukarõdaki özellikler ister istemez organizasyon sorunlarõnõ da beraberinde 
getirmektedir. Burada da örgüt şemasõndan motivasyona ve koordinasyondan denetime kadar bir 
dizi aksaklõk yaşanmaktadõr. Yani ormancõlõk faaliyetlerinin bir bütünlük anlayõşõ içinde tekbir 
otorite tarafõndan planlanmasõna ve yürütülmesine olanak vermeyen, işletmelere serbestiyetlik ve 
esneklik tanõmayan bir yapõdaki kuruluş yapõsõ ve organizasyon anlayõşõ çağdaş anlamdaki bir 
ormancõlõk sektörü tanõmõndan uzak olup beklenen amaçlarõ gerçekleştirmeye ehil değildir.  

 
! Ödül ve teşvik sisteminin bulunmadõğõ, rekabetin geçerli olmadõğõ, motivasyon, 

koordinasyon (eşgüdüm) ve denetimin eksik olduğu, daha çok politize olmuş merkezi kararlarla 
yönetilen, yerinden yönetime ve katõlõmcõlõğa önem verilmeyen, sosyo-ekonomik ve yönetsel 
bilgi boyutunun, uzmanlõğõn, bilginin, becerinin, araştõrma-geliştirmenin ve işbölümünün 
önemsenmediği, personelin belirli yerlerde yõğõldõğõ, emirlerin ve görevlerin sõk sõk değiştiği, 
adil ve etkin bir personel politikasõnõn uygulanmadõğõ, sõk sõk anlamsõz ve başarõsõz re 
organizasyonlarõn yapõldõğõ, dinamizmden uzak, pahalõ ve yavaş çalõşan, teknik ve ekonomik 
çalõşmaktan daha çok rutin işlerle uğraşan bir örgüt yapõsõ ve yönetim anlayõşõ söz konusudur.        

 
! Ormanlarõn henüz kadastrosu tamamlanamamõş ve mülkiyet sorunu çözümlenememiştir.  
 
! Orman kaynaklarõna ilişkin envanter eksiktir. 
 
! Hemen her alanda mali  sõkõntõ çekilmektedir. 
 
! Üretilen mal ve hizmet Ormanlardan elde edilen mal ve hizmet arzõ yetersizdir. 
 
Sektör dõşõ sorunlarõ ise şu ana başlõklarda toplamak mümkündür:  

 
! Türkiye�de toprağa dayalõ sektörler arasõnda yanlõş arazi kullanõmõ sonucunda ağõr 

ekolojik ve sosyo-ekonomik sorunlar ortaya çõkmaktadõr. Tarihi, sosyo-ekonomik ve demografik 
nedenlere dayalõ bu yanlõş arazi kullanõmõ sonucu erozyon, kõrsal yoksulluk, aşõrõ göç, doğal 
kaynaklarõn tahribi, gõda güvensizliği ve sürdürülebilir kalkõnmada darboğaz meydana 
getirmektedir. Genel yapõ içinde ormancõlõk sektörü de bu sorunlarda pay sahibidir. Sektörler 
arasõ çatõşma orman kaynaklarõnõn yönetiminde başarõsõzlõklara yol açmaktadõr. 
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! Orman kaynaklarõ konusunda toplumun değer yargõlarõ sistemi önemli bir darboğazdõr. 
Toplum orman kaynaklarõnõ neden-sonuç ilişkisine dayanmayan bir sistem anlayõşõ içinde 
görmediğinden, orman kaynaklarõndan sağlanan faydalara hep kõsa dönem ve doğrudan çõkar 
elde etme çerçevesinde görmektedir. Uzun vadeli ve dolaylõ faydalarõ ve sürdürülebilir 
kalkõnmadaki önemi pek dikkate alõnmamaktadõr.  

 
! Ülke ormancõlõğõnõn öteki sektörler için vazgeçilmez bir alt yapõ oluşturmasõ, onlara pek 

çok girdi sağlamasõ, parayla ölçülen ve ölçülemeyen pek çok mal ve hizmet üretmesi nedeniyle 
makro amaçlara ulaşmada ve sosyo-ekonomik yapõyõ geliştirmede kamu mülkiyeti ve 
yönetiminde olan önemli bir sektördür. Bu özelliği nedeniyle siyasi otoritenin, bürokratlarõn ve 
girişimcilerin kõsa dönemli çõkarlarõ için kullandõklarõ bir ekonomi politikasõ aracõ olmuştur. 

 
! Ormancõlõğõmõzõn en önemli darboğazlarõndan bir diğeri de, tarõm-hayvancõlõk ve 

ormancõlõk sektörlerinin ara kesitinde yer alan orman köylüsüne (daha geniş anlamda kõrsal 
yoksulluğa) ilişkin sorunlardõr. Tarõm ve hayvancõlõk sektörlerindeki hatalõ ekonomik politikalar 
(tarõmda toprak tasarruf edici üretim tekniklerinin uygulanmasõna ve hayvancõlõkta hayvansal 
ürünlerin teşvik edilmesine önem verilmemesi) nedeniyle, kõrsal yoksulluk eskiden olduğu gibi 
günümüzde de mevcudiyetini devam ettirmekte ve ormanlarõn tahribine, yangõn, tarla açma vb. 
nedenlerle alanlarõnõn daralmasõna yapõlarõnõn ve bütünlüğünün bozulmasõna daha çok yasa dõşõ 
faydalanmalara ve soyo-ekonomik baskõlara yol açmaktadõr. Dolayõsõyla artan kõrsal yoksulluk 
orman kaynaklarõnõn etkili bir şekilde yönetimi ve işletimi konusunda önemli bir sorun 
oluşturmuştur. 

 
Bütün bunlar Türkiye�de ormancõlõk sektörünün bir sistem olarak aksayan yanlarõnõ ve 

darboğazlarõnõ oluşturmaktõr. Bu sorunlarõn temelinde ise, kapsam ve anlayõş eksikliği, yasal, 
kurumsal, mali, eğitsel, örgütsel, kültürel vb. pek çok etkenler yer almaktadõr. 
 

1.9.  Politikalar 
 

1. Türk ormancõlõğõ,  ülke ihtiyaçlarõ ve ormancõlõk özellikleri dikkate alõnarak, çağdaş 
ormancõlõk anlayõşõnõ hakim kõlacak şekilde, orman kaynaklarõnõn yönetimi mesleği olarak 
algõlanmalõ, biyolojik ve teknik özelliğinin yanõnda ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel 
boyutlarõna da gereken önem verilmelidir. 

2. Çeşitlilik gösteren ormancõlõk faaliyetlerinin bir sistem bütünlüğü içerisinde 
yürütülebilmesi için, Orman Bakanlõğõ merkez-taşra birimleri arasõnda uyum etkin ve verimli bir 
kurumsal yapõya kavuşturulmalõdõr. Ayrõca birimlerin faaliyet alanõ büyüklükleri ile yerleri ve 
sayõlarõnõn ülke gerçekleri de dikkate alõnarak dünya standartlarõna uyumu sağlanmalõdõr. 

3. Ormancõlõk faaliyetlerinin çok yönlü yararlanma ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun 
olarak çok boyutlu ve tutarlõ bir sistem anlayõşõ içinde yürütülebilmesi koruma, yetiştirme, 
iyileştirme, işletme vb. adlarla yürütülen tüm faaliyetlerinin taşrada tek bir otorite tarafõndan 
yürütülmesine, demokratik, katõlõmcõ ve yerinden yönetime, kaynaklarõn etken kullanõlmasõna, 
merkezi ve politik kararlarõn dõşlanmasõna, yerel orman yönetim birimlerinin nihai karar 
birimleri yapõlmasõna ve esnekliğe olanak tanõyan, dinamik yapõda özerk ve çağdaş bir örgüt 
yapõsõna kavuşturulmalõdõr. 

4. Kaynaklardan etkin ve sürekli olarak çok yönlü yararlanmak amacõyla bilimsel esaslara 
ve toplum taleplerine dayanarak orman kaynaklarõnõn fonksiyonel planlamasõ bir an önce 
yapõlmalõdõr. 

5. Çok boyutlu sistem anlayõşõ içinde, çok yönlü yararlanma ve sürdürülebilirlik ilkeleri 
temeline dayanarak ulusal kalkõnma amaçlarõ, sektörel hedefler ve bölgesel özellikler õşõğõnda 
her bir yerel orman yönetim biriminin amaçlarõ ve bunlarõn öncelikleri belirlenmelidir. 
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6. Ormancõlõk örgütlerinde rekabet yaratõlmasõ, başarõlõ sonuçlar elde edilmesi ve 
mesleğin prestiji için birimlerin başarõlarõ objektif ve çok boyutlu olarak ölçülmeli, başarõ 
düzeylerine göre çalõşanlarõn primli çalõşma sistemi ile teşvik edilmesine ve ödüllendirilmesine 
(motivasyonuna) olanak sağlayan düzenlemeler geliştirilmelidir.  

7. Ormancõlõkla ilgili olarak planlama, üretim, pazarlama, yönetim, yetiştirme, koruma, 
erozyon kontrolü ve mera õslahõ çalõşmasõ vb. hemen her alanda yapõlacak çalõşmalarda, ülke-
sektör ve bölgesel kõsõtlar dikkate alõnarak, toplum talepleri doğrultusunda alternatifler 
geliştirmeli ve optimizasyon esaslõ çok ölçütlü karar verme tekniklerine başvurulmalõdõr.  

8. Etkin, adil, objektif ölçütlere bağõmlõ ve verimli bir personel politikasõ izlenmelidir. 
Atama, terfi, yükseltme ve yer değiştirmede esas ölçü başarõ derecesi alõnmalõdõr. Özellikle 
yönetici atamalarõnda işletme, ekonomi, orman kaynaklarõ yönetimi, toplumsal ilişkiler, ileri 
planlama, çok ölçütlü karar verme vb. konularda bilgi birikimi aranmalõdõr. Bu amaçla personel 
politikasõnda  gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

9. Ormancõlõk sektöründe bilginin, becerinin, uzmanlõğõn, araştõrmanõn ve eğitimin öne 
çõkmasõ için gerekli önlemler ve düzenlemeler yapõlmalõdõr. Ayrõca, orman fakültelerindeki 
eğitimin kapsamõ ve içeriği çağdaş bir yapõya kavuşturularak, başta orman kaynaklarõ yönetimi 
olmak üzere farklõ uzmanlõklara yönelik bir eğitim düzeni getirilmelidir. 

10. Toplum-orman ilişkileri iyileştirilerek orman kaynaklarõ üzerindeki sosyo-ekonomik 
baskõlarõn azaltõlmasõ amacõyla kõrsal yoksulluğu ortadan kaldõrmaya yönelik çalõşmalar ve 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

11. Orman mühendisliği görev ve yetki yasasõnõn bir an önce çõkarõlarak, yürürlüğe 
konulmasõnõn gerçekleştirilmesine çalõşõlmalõdõr. 
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                                                                       BÖLÜM-2 

 
            ORMAN EKOSİSTEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADAKİ YERİ 

 
  2.1. Giriş 
 

İnsanoğlu yerleşik düzene geçtikten sonra, yaşadõğõ alanõ genişletmek, tarõm alanõ elde 
etmek ve hayvanlarõnõ otlatmak amacõ ile ormanlar üzerinde baskõ unsuru oluşturmuşlardõr. Bu 
baskõ günümüze kadar artarak devam etmiştir. Nüfus artõşõ nedeniyle doğal kaynaklar hõzla 
tüketilmeye başlanmõş ve verimlilikleri azalmõştõr. Doğal kaynaklarõn rasyonel işletilmesinde en 
önemli düşünce uygun işletme yöntemleri ile sürdürülebilirliklerinin sağlanmasõdõr. Aksi 
takdirde insanoğlunun yaşam kaynaklarõ kõsa bir süre sonra tükenecek ve dünya yaşanmaz bir 
hale gelecektir. 

 
Ormanlar üzerinde yüzyõllardõr süregelen baskõ, orman tanõmõnõn yeterince iyi bir şekilde 

yapõlmamasõ ve ormanõn ekolojik işlevlerinin toplum tarafõndan algõlanamamasõndan 
kaynaklanmaktadõr. Orman tanõmõ genellikle �Orman, bir ağaç topluluğudur� şeklinde  ifade 
edilmektedir. Oysa bilimsel olarak orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar ve toprak 
organizmalarõ gibi canlõ varlõklarla, onlarõn yaşama ve gelişmesini sağlayan yetişme ortamõ adõ 
verilen toprak, iklim, yeryüzü şekli gibi cansõz çevre faktörlerinden oluşur (Çepel 1999). Orman 
Ekosistemi ise �Coğrafi konumu belli bir yerde, bir yaşama birliği oluşturan orman canlõlarõ ile, 
bir yetişme ortamõ oluşturan çevre koşullarõ arasõnda karşõlõklõ ve dinamik ilişkilerin bulunduğu 
ekolojik bir birimdir� şeklinde tanõmlanmaktadõr (Kantarcõ 1978). 
 

Yasal yönden yapõlan orman tanõmõ ise bilimsel olarak yukarõda yapõlan orman 
tanõmõndan oldukça farklõdõr. Yasal yönden yapõlan orman tanõmlarõ, her ülkenin ormancõlõk 
politikasõ amaçlarõna, orman, toprak, nüfus, ekonomik yapõ vb. doğal ve sosyo-ekonomik 
durumlarõna göre değişiklik göstermektedir (Özdönmez, İstanbullu, Akesen, 1989) 
  

Türkiye�de halen yürürlükte olan 6831 sayõlõ Orman Kanununda ise orman �Tabii olarak 
yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççõk topluluklarõ yerleri ile birlikte orman sayõlõr� 
şeklinde tanõmlanmaktadõr. 

 
Ormanlarõn işletilmesinde �sürdürülebilirlik� kavramõ  ilk kez 19. Yüzyõlda �ormandan 

kesilmesine müsaade edilebilecek odun miktarõ� şeklinde ortaya atõlmõştõr (Işõk, Yaltõrõk, Akesen, 
1997) 

 
Önceden ormanlara odun hammaddesi kaynağõ ve ormanlarõn kesilmesi ile kolay bir 

şekilde sahip olunan arazi varlõğõ olarak bakan insanoğlu bugün ormanõn bir çok ekolojik 
değerleri de ürettiğinin farkõna varmõştõr. Ancak konunun önemi ortaya çõktõğõnda Dünya 
ormanlarõnõn önemli ölçüde tahrip edildiği gerçeği ile karşõ karşõya kalõnmõştõr. Bu bilgilere 
rağmen Dünya ormanlarõ günümüzde de alan ve nitelik olarak çeşitli baskõlar altõndadõr. 

 
�Gündem 21� içinde konunun önemini vurgulayan ifadeler tüm insanlõğõn karşõ karşõya 

kaldõğõ sorunu çok açõk bir şekilde ifade etmektedir: 
 

�Ormanlar, bütün dünya yüzeyinde, büyük bir tehlike altõna düşmüş bulunmaktadõr. Şöyle 
ki: Orman alanlarõ yasa dõşõ yollarla diğer arazi kullanõm şekillerine çevrilerek bozulmakta; 
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gittikçe artan insan ihtiyaçlarõ, tarõm alanlarõnõ çoğaltmak ve çevre sağlõğõna zararlõ politikalar 
yüzünden, ormanlar ve doğal alanlar olumsuz etkilenmektedir. Olumsuz etkiler arasõnda  orman 
yangõnlarõnõn önlenememesi, kaçakçõlõğa karşõ etkin önlemler alõnamamasõ, sürdürülebilirlik 
ilkelerine uymayan orman kesimleri, aşõrõ otlatma, hava kirliliği ve ekonomik zorlamalar gibi 
faktörler bulunmaktadõr. Ormanlarõn ve orman alanlarõnõn bozulup yok olmasõ ise, toprak 
erozyonu, biyolojik çeşitlilik kaybõ, yaban hayatõnõn ve doğal alanlarõn zarar görmesi, su koruma 
ve üretim alanlarõnõn bozulmasõ, yaşam kalitesinin düşmesi ve ekonomik gelişim için 
başvurabilecek seçeneklerin azalmasõ gibi olumsuz sonuçlara yol açmaktadõr.� 

 
Kalkõnma terimi genel olarak,  ekonomik, demografik, sosyal ve teknolojik niteliklerin 

olumlu yönde değişimini ifade etmektedir (Geray, 1991). Ülkelerin uzun vadede sürdürülebilir 
kalkõnmasõ genel olarak, ekonomik, sosyal ve çevresel konularda yoğunlaşmaktadõr. Diğer bir 
deyişle, sürdürülebilir kalkõnmaya ekonomik katkõ, sosyal ve çevresel faktörlerden ayrõ 
tutulamaz. Sürdürülebilir kalkõnma, toplumun elde edebileceği tüm kaynaklarõn kullanõlmasõnõ ve 
korunmasõnõ da içermektedir. Ulusal ve uluslararasõ seviyede sürdürülebilir kalkõnma için bir 
araç olarak hizmet eden sürdürülebilir orman yönetimi de, orman olarak kabul edilen sahalarõn 
bu sektör için belirlenen ekonomik, sosyal ve çevresel amaçlarõ gerçekleştirmek amacõyla 
işletilmesini sağlamaktadõr (Simula, 1997). 

 
Öte yandan, bir sektörün ülke kalkõnmasõndaki yerinin ve öneminin belirlenebilmesi için, 

o sektörün ülke ekonomisine olan katkõsõnõn saptanmasõ gerekir (Ormancõlõk ÖİK Raporu, 1995). 
Herhangi bir sektörün ülke ekonomisi içinde önemi ve yeri ile ülke ekonomisine olan katkõsõnõ en 
faydalõ şekilde koyan yöntem, Girdi-Çõktõ Analizi olmaktadõr. 

 
Girdi-Çõktõ Analizi yardõmõyla, ülke ve bölge ekonomisinin durumunu yansõtmak, 

geleceğe yönelik olarak söz konusu ekonomilerin stratejilerini belirlemek mümkün 
olabilmektedir. Ekonomide yer alan sektörler ele alõnarak hazõrlanan Input-Output Tablolarõ, 
Kalkõnma Planlarõnõn hazõrlanmasõnda temel araç olmaktadõr. Ülkemizde de planlõ dönemin 
başladõğõ 1963 yõlõndan beri, ekonomik gelişmeyi hedef alan planlar, Input-Output Tablolarõndan 
yararlanõlarak hazõrlanmõştõr (Erdoğmuş, 1988). 

 
Bir ülke ekonomisi, çeşitli büyüklükte ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 

işletmelerden oluşmaktadõr. Ülkemizde ormancõlõk sektöründe gerçekleşen ekonomik 
faaliyetlerin çok önemli bir bölümü, Devlet Orman İşletmeleri (DOİ)�nde yoğunlaşmaktadõr. 
Ülkemiz ekonomisini oluşturan 64 sektör içerisinde temel üretim sektörleri bünyesinde yer alan 
ormancõlõk sektörünün; ülke ekonomisi ve kalkõnmadaki yerinin önemsenmesi noktasõnda 
tespitler bulunmaktadõr.  

 
Orman kaynaklarõnõn pek çok alanda kullanõlmaya elverişli ürün sağlayan yenilenebilir bir 

özellik taşõmasõ, orman ürünlerine yönelik talebin hõzla artmasõ, ormancõlõğõn esnekliği olan girdi 
ve çõktõlar yönünden farklõlaştõrmalara uyum gösteren sektör olmasõ ve ormancõlõk sektörünün 
emek-yoğun teknolojilerin uygulandõğõ sektörlerin başõnda yer almasõyla, beceri düzeyi düşük 
işgücünü işlendirmesi nedenlerinden dolayõ ormancõlõk sektörü kalkõnmayõ desteklemede özel 
bir önem kazanmaktadõr (Geray, 1986).  

 
Bu çalõşma ile, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda yer alacak Ormancõlõk Sektörüne ait 

Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu tarafõndan hazõrlanan raporun �Orman Ekosistemi ve 
Sürdürülebilir Kalkõnmadaki Yeri� konulu 2. Bölüm raporu  ortaya konulacaktõr. 
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Bunun için öncelikle Dünyada ve Türkiye�de Mevcut Durum ve Sorunlar 
belirlenecek,daha sonra Ormanlarõn Yararlarõ ve Sürdürülebilir Kalkõnmadaki yerini belirlemek 
için ülke ekonomisini oluşturan 64 sektör içinde ormancõlõk sektörünün üretim, katma değer, 
ithalat, ihracat ve diğer sektörlerle bağlantõlarõ üzerinde durularak bu sektörün ekonomide 
oluşturacağõ üretim, gelir ve istihdam etkileri tartõşõlacaktõr. Önümüzdeki plan döneminde 
ulaşõlmak istenen amaçlar ve bu amaçlara ulaşõlabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal 
düzenlemeler ile uygulanacak politikalar ortaya konulacaktõr. 
 

2.2. Mevcut Durum ve Sorunlar 
 

2.2.1. Mevcut Durum 
 

2.2.1.1. Dünyadaki Durum 
 
Günümüzde ormanlar, kutup bölgeleri hariç tutulduğunda dünyanõn toplam alanõnõn ¼ 

�ünü kaplamaktadõr. Dünya ormanlarõnõn yarõdan biraz fazlasõ tropik bölgelerde, kalanlarõ da 
õlõman ve kuzey enlemlerin boreal bölgelerinde bulunmaktadõr. Rusya, Brezilya, Kanada, ABD, 
Çin, Endonezya ve Kongo Demokratik Cumhuriyetleri dünya ormanlarõnõn % 60�õndan fazlasõna 
sahiptir. Dünyada orman sayõlan alanlarõn genişliği 13 milyar hektardõr. Ancak normal sõklõkta 
2.655 milyar hektar, seyrek kapalõlõkta 1.207 milyar hektar orman bulunduğu, böylece dünyadaki 
orman alanlarõnõn gerçek anlamda 3.8 milyar hektar olduğu bildirilmektedir.  

 
FAO (1993)�ya göre bundan 4000 yõl önce dünya ormanlarõnõn alanõ 8 milyar hektardõ. 

Bunun yarõsõndan çoğu insanlar tarafõndan yok edilerek 1980 yõlõ verilerine göre miktarõ 3.6 
milyar hektara inmiştir. İçinde bulunduğumuz yõllarda ise bu miktarõn 3.2 milyar hektara indiği 
tahmin edilmektedir. 

 
Dünya orman alanõ aşõrõ kesim, yangõn ve hava kirliliğinin etkileriyle alan ve kalite olarak 

önemli ölçüde kayõplara uğramõştõr. Tropik ormanlarõn son 35 yõlda % 20�den fazlasõ yok 
edilmiştir. Dünyada her yõl 17 milyon hektar orman yok edilmektedir. Hava kirliliği nedeniyle 
Avrupa�daki ormanlarõn % 25�i olumsuz yönde etkilenmiştir. 

 
Orman alanlarõnõn arttõrõlmasõ ve kalitesinin iyileştirilmesi amacõ ile yapõlan ağaçlandõrma 

çalõşmalarõ, çoğu zaman yetişme ortamõna uygun olmayan türlerin kullanõlmasõ nedeniyle, toprak 
florasõ türleri ve hayvan türlerinin yapõ ve bileşiminin  bozulmasõna neden olmaktadõr. Dünya 
genelinde yaklaşõk 180 milyon hektar alan ağaçlandõrõlmõştõr. 

 
Kişi başõna düşen verimli orman alanõ Türkiye�de 0.16 ha ( Normal koru + normal 

baltalõk), Finlandiya�da 4.53 hektar, Brezilya�da 3.78 hektar, ABD� de 0.84 hektar, dünya 
genelinde ise 0.64 hektardõr (Konukçu 1999). 

 
2.2.1.2. Türkiye�deki Durum 

 
Türkiye�nin 20.2 milyon hektar büyüklüğünde olan orman alanõ son yõllardaki 

ağaçlandõrma çalõşmalarõndaki gelişmeler sonucunda 1999 yõlõ sonu itibariyle 20.763.247 hektar 
olarak belirlenmiştir. Bu miktar ülke alanõmõzõn %26.6 �sõnõ teşkil etmekte olup, bu alanlar 
içersinde  normal koru ve normal baltalõk ormanlarõ 10.027.568 ha. ile Türkiye ormanlõk alanõnõn 
% 48,3 �ünü, çok bozuk koru ve çok bozuk baltalõk ormanlarõ 10.735.679 ha. ile Türkiye 
ormanlõk alanõnõn %51.7 �sini oluşturmaktadõr. (1999 yõlõ sonu itibariyle tespit edilen Ülkemiz 
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ormanlõk alanlarõndaki Dikili Gövde Hacmi 1.200.791.637 m3 tür. Bu hacmin % 86�sõ normal 
koru ormanlarõmõz da , % 6.7 si normal baltalõk ormanlarõnda, %7.3�i ise çok bozuk ormanlõk 
alanlarõnda  bulunmaktadõr. 1999 yõlõ sonu itibariyle tespit edilen ülkemiz  ormanlõk alanlarõndaki 
Dikili Ağaç Gövde Artõmõ 34.269.649 m3 tür. Bu artõmõn % 77.8�si normal koru ormanlarõmõz 
da , % 13.6�sõ normal baltalõk ormanlarõnda, %8.6�ü ise çok bozuk ormanlõk alanlarõnda 
oluşmaktadõr. Türkiye�de yakõn zamana kadar odun hammaddesi üretilen bir kaynak olarak 
görülen ormanlarõmõzda toplam dikili servet 1.186 milyar m³, yõllõk artõm ise 34 milyon m³ 
kadardõr. Ormanlarõmõzõn yõllõk verim gücü (ETA) ise 1998 yõlõ itibariyle 18 milyon m³�dür 
(Konukçu 1999). Bunun 12,2 milyon m³�ü yapacak odun, 5.8 milyon m³ kadarõ da yakacak 
odundur. Türkiye ormanlarõndan yapõlan yõllõk üretim ise 21-22 milyon m³ civarõndadõr. Bu 
üretimin 7 milyon m³�ü yapacak odun, 15 milyon m³�ü ise yakacak odun olarak kullanõlmaktadõr. 
Devlete ait ormanlõk alanlarda yapõlan amenajman planlamalarõ ile dikili gövde olarak, normal 
koru ormanlarõnda yõllõk 11.997.087 m3, normal baltalõk ormanlarõnda ise 7.841.349 ster eta 
kararlaştõrõlmõştõr. Normal koru ormanlarõndaki etanõn % 4�ü çap sõnõflarõ metodu ile işletilen 
seçme ormanlarõnda seçme etasõ olarak , %69.8� i eşit hasõlatlõ periyodik alanlara dayalõ yaş 
sõnõflarõ metodu ile işletilen ormanlarda, gençleştirme alanlarõnda (blokunda) son hasõlat etasõ 
olarak, %26.2�si ise yine eşit hasõlatlõ periyodik alanlara dayalõ yaş sõnõflarõ metodu ile işletilen 
ormanlarda, bakõm bloklarõnda  ara hasõlat etasõ olarak kararlaştõrõlmõştõr. 

 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye�de de VII. Beş Yõllõk dönem çevresel değerlerin 

yükseldiği yõllar olmuştur. Bu bağlamda yurdumuzda her geçen gün artan  çevresel gönüllü 
kuruluşlarõn da katkõlarõyla çevre bilinci ve ormanlarõn korunmasõ ve geliştirilmesine yönelik 
kamuoyu desteği artmõştõr. Ancak bu bilinçlenme ve ormancõlõk çalõşmalarõna kamuoyu desteği 
daha çok şehirlerde sağlanabilmiştir. Kõrsal alanda orman köylüsü hõzla göç vermiş, 1980 
yõllarõnda 10 milyon olan orman köyleri nüfusu 1997� de 7.1 milyona gerilemiştir. Orman 
köylerinde kalan nüfus yine toplumun en fakir kesimini oluşturmaya devam ettiğinden ormanlar 
üzerindeki olumsuz etki bu dönemde de sürmüştür.  

 
Orman işletmeciliğinde, ekolojik koşullara uygun ekonomik işletme politikasõ uygulamasõ 

yönünde bazõ kararlar alõnmõş ancak uygulamasõ yurt içinde işçilik giderlerindeki artõş, yangõn 
giderlerinin OGM döner sermaye bütçesi tarafõndan karşõlanmasõ yanõnda başta eski Sovyetler 
Birliğine dahil bağõmsõz cumhuriyetlerden ve Afrika ülkelerinden ucuz odun hammaddesi girişi 
orman işletmeciliğini mali krize sokmuştur. Bu nedenledir ki ormanlarõn bakõmõ ve geliştirilmesi 
için ağaçlandõrma yatõrõmlarõna gereken paylar ayrõlamaz olmuştur. Krizin olumlu yansõmasõ ise 
Türkiye ormanlarõ üzerindeki üretim baskõsõnõn kalkmasõ veya azalmasõ şeklinde olmuştur. 

 
Ormanlarõn geliştirilmesi ve erozyonla mücadele ulusal bir sorundur. Bu görüş õşõğõnda 

orman varlõğõnõn arttõrõlmasõ ve erozyonla mücadele için yeni kaynak temini ve toplumun çeşitli 
kesimlerine sorumluluk vermek amacõyla 4122 sayõlõ Milli Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü 
Seferberlik Kanunu (MASK) 26.07.1995 tarihinde T.B.M.M.�de kabul edilerek yasalaşmõştõr. 
Ancak yasa ile ağaçlandõrma ve erozyon kontrolü yapmak veya bu çalõşmalara parasal kaynak 
sağlamak durumunda olan Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri, DSİ, Karayollarõ gibi 
kurum ve kuruluşlar bu görevlerini tam olarak yerine getiremediklerinden yasa beklenen sonucu 
sağlayamamõştõr.  
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Diğer taraftan ORKÖY� e yeterli finansman desteği sağlanamadõğõndan mahalli orman 
köylüsünün ekonomik durumunun iyileştirilerek ormanlar üzerindeki olumsuz baskõlarõn 
kaldõrõlmasõ yönünde de etkili çalõşmalar yapõlamamõştõr. 

 
Türkiye topraklarõnõn % 86�sõnda hüküm süren erozyonun azaltõlmasõ ve durdurulmasõ 

yönünde öngörülen havza amenajmanõ yaklaşõmõnõ uygulamaya aktaracak yasal ve kurumsal 
düzenlemeler yapõlamamõştõr. Ancak Dünya Bankasõ kredi desteği ile önce Orta Fõrat havzasõnda 
başlayan ancak daha sonra Seyhan, Ceyhan, Aksu, ve Göksu havzalarõna da yaygõnlaştõrõlan 
Doğu Anadolu Su Havzasõ Rehabilitasyon Projesinde havza bazõnda katõlõmcõ yaklaşõmõn 
uygulamaya aktarõlmasõnda ve havzaya hizmet götüren kurum ve kuruluşlarõn eşgüdüm 
içerisinde proje bazõnda çalõşmalarõnda çok olumlu deneyimler edinilmiştir.  

 
2.2.2. Sorunlar 

 
2.2.2.1. Dünyadaki Sorunlar 

 
Sürdürülebilir kalkõnmada önemli bir yeri olan ve dünyada yaşamõn devamlõlõğõ için 

mutlak surette koruma altõna alõnmasõ ve sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerinin uygulanmasõ 
gereken ormanlar üzerindeki aşõrõ baskõ nedeniyle büyük ölçüde orman azalmasõ sorunlarõ 
yaşanmaktadõr. 

 
Çeşitli kaynaklarda dünya ölçeğindeki orman azalmasõ ile ilgili olarak şu örnekler 

verilmektedir (Çağlar 1992): 
 

- Tropikal bölgelerde ormansõzlaşma hõzõ yõlda 7.3 milyon hektar, ya da dakikada yaklaşõk 
olarak 14 hektara ulaşmõştõr. 

 
- Amerika kõtasõndaki 23 ülkede 1981-1985 yõllarõ arasõnda ortalama olarak yõllõk 

ormansõzlaşma 5.6 milyon hektardõr. 
 

- Amazon havzasõ ormanlarõnõn 2000 yõlõna kadar yarõsõnõn yok edilebileceği tahmin 
edilmektedir. 

 
- Brezilya�da 1988 yõlõnda 8 milyon hektar orman tarõm alanõna çevrilmiştir. 

 
- Tropikal ormanlarõn alanõ 2.97 milyar hektardõr. Bu miktar 100 yõl öncesinin yarõsõdõr. 

Zamanõmõzda her yõl 16-17 milyon hektar orman kesilmekte, yerine ancak yõlda 1.1 milyon 
hektar ağaçlandõrma yapõlabilmektedir. 

 
- Dünya üzerinde her saat 3000, her dakika 50 dönüm orman yok edilmektedir. 

 
Dünya ölçeğinde bu büyüklükte meydana gelen ormansõzlaşma ve mevcut ormanlarõn 

kalitesinin bozulmasõnõn nedenleri şu şekilde özetlenmiştir (Çepel 1999): 
 

- Ormancõlõk ve tarõm faaliyetlerinin makineleşmesi ve aşõrõ ürün talebi 
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- Orman endüstrisi şirketlerinin kolaylõkla dünyanõn her yerindeki orman alanlarõnda 
faaliyet gösterebilmeleri 

 
- Büyük ölçekli yangõnlar 

 
- Sanayileşme nedeniyle artan hava kirliliğinin orman alanlarõ üzerindeki olumsuz etkileri  

 
- Orman alanlarõnõn hükümetler tarafõndan kolay para girdisi sağlayacak doğal kaynaklar 

olarak görülmesi ve çõkarõlan yasa ve yönetmeliklerde genellikle orman alanlarõnõn daraltõlmasõna 
neden olan hükümlerin yer almasõdõr. 

 
2.2.2.2. Türkiye�deki Sorunlar 

 
Türkiye�de orman alanlarõnõn azalmasõ dünyadaki gelişmelere paralellik göstermektedir. 

M.Ö. 10000 yõllarõnda Anadolu yarõmadasõnõn % 72 si orman % 17 si bozkõr (step) olmasõna 
karşõn bugün Anadolu�nun  % 26.6 sõ orman, % 35 i step haline gelmiştir. Ormansõzlaşma süreci 
halen de devam etmektedir. 

 
Türkiye�de orman azalmasõnõn başlõca nedenleri orman aleyhine yapõlan yasal 

düzenlemeler, orman yangõnlarõ, otlatma ve tarla açma, yerleşim alanlarõnõn yasal olmayan bir 
şekilde orman alanlarõ içerisine kaymasõ, açõk maden işletmeciliği, hava kirliliği, ve hatalõ orman 
işletme tekniklerinin uygulanmasõdõr. 

 
Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 1950-1997 yõllarõ arasõnda Türkiye�de orman 

alanlarõnõn azalmasõna neden olan başlõca faaliyetler ve alan kayõplarõ aşağõda özetlenmiştir 
(Çağlar 1998). 

 
Orman alanlarõnõn azalmasõ nedenleri %  Alan kayõplarõ (Ha.) 
Orman aleyhine yasal düzenlemeler 56.0  1.456.000 
Yangõnlar     27.2     707.000 
Hatalõ-başarõsõz orman işletme Tek.   8.8     231.000 
Tarlaya dönüştürme      7.0     182.000 
Yerleşme       1.0       26.000 
TOPLAM              100.0  2.602.000 
 

Orman Aleyhine Yasal Düzenlemeler  
 

Yukarõdaki verilere göre ülkemizde orman azalmasõnõn başlõca nedeni (%56) yasal 
düzenlemelerdir. 

 
Türkiye�de ilk orman yasasõ 1937 yõlõnda yürürlüğe giren 3116 sayõlõ yasadõr. Bu yasada 

ormanõn tanõmõ yapõlarak, ormanlarõn korunmasõ ve işletilmesi ile ilgili olumlu hükümler ortaya 
konmuştur. Ancak daha sonra çõkarõlan 5683 ve 6831 sayõlõ yasalarla bir çok önemli işlevini 
kaybetmiştir. 

 
Türkiye�de ormanlarõ koruma altõna alan ve daraltõlmasõnõ önleyen hükümler 1961 

Anayasasõnõn 131 maddesinde yer almõştõr. Buna göre: 
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�Devlet ormanlarõ, kanuna göre Devletçe yönetilir ve İşletilir. Devlet Ormanlarõnõn 
mülkiyeti ve, yönetimi özel kişilere devronulamaz. Bu ormanlar zaman aşõmõyla mülk edinilemez 
ve kamu yararõ dõşõnda irtifak hakkõna konu olamaz.� 

 
�Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez,� 

 
�Ormanlarõn tahrip edilmesine yol açan hiçbir siyasi propaganda yapõlamaz.� 

 
Aynõ Anayasanõn �Toprak Mülkiyeti� başlõğõ altõnda yer alan 37. maddesinde �Toprak 

dağõtõmõ ormanlarõn küçülmesi sonucunu doğuramaz� denmiştir. 
 

Bu madde ile orman alanlarõnõn daraltõlamayacağõ, devlet ormanlarõnõn korunmasõ ve 
genişletilmesi için gerekenlerin yapõlacağõ, ormanlarõn gözetiminin devlete ait olacağõ, devlet 
ormanlarõnõn zaman aşõmõyla mülk edinilemeyeceği, kamu yararõ olmadõğõnda da kimseye 
yararlanma hakkõ verilmeyeceği ve orman suçlarõ için af çõkarõlmayacağõ ifade edilmektedir 
(Çağlar 1999). 

 
1961 Anayasasõnda konulan bu hükümler siyasi iradenin baskõlarõ nedeniyle zaman içinde 

değiştirilmiş ve ormanlarõn daraltõlmasõna neden olan hükümler yasalara konmuştur. Bu şekilde 
1973-1980 yõllarõ arasõnda 102.560 hektar orman �orman sayõlmayan yerlere� dönüştürülmüştür 
(Çağlar 1992). 

 
Daha sonra 1982 Anayasasõna da konulan hükümler ile orman alanlarõnõn daraltõlmasõna 

neden olan gelişmeler devam etmiştir. 
 

Ormanlar hakkõnda çok sõk, birbirleriyle çelişkili, bilimsel gerçeklere aykõrõ düzenlemeler 
Türkiye�de ormansõzlaşmaya yasal dayanak hazõrlamõştõr. 

 
Türkiye�de halen yürürlükte olan 6831 sayõlõ Orman Kanununda orman tanõmõnõn �Tabii 

olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççõk topluluklarõ yerleri ile birlikte orman 
sayõlõr� şeklinde yapõlmasõ orman alanlarõnõn yasal yollarla azaltõlmasõna politik fõrsat 
yaratmaktadõr (Çepel 1999). Bu tanõmlama ile üzerindeki ağaçlar kesilerek yok edilen alanlar ile 
üzerindeki bitki örtüsü değiştirilerek çalõlaşmõş alanlar �orman niteliğini kaybettiği için orman 
rejimi dõşõna çõkarma� şeklinde ifade edilen orman alanlarõnõn daraltõlmasõ işlemleri için, siyasi 
iradeye büyük kolaylõklar sağlamaktadõr (Çepel 1999). 

 
Sürdürülebilir kalkõnmada orman ekosisteminin yeri tartõşõlõrken ülkemizde orman 

alanlarõnõn daraltõlmasõna neden olan bu yõkõcõ politikanõn göz ardõ edilmemesi gerekmektedir. 
 
Yangõnlar 

 
Orman genel Müdürlüğü verilerine göre 1937-1993 yõllarõ arasõnda 1.5 milyon hektar 

orman yanmõş veya yakõlmõştõr. Türkiye�de Akdeniz kuşağõndaki ormanlar yangõnlara çok 
hassastõr. Ancak yangõnla Mücadele konusunda VII. plan döneminde yapõlan kamuoyunu 
bilinçlendirme çalõşmalarõ yanõnda işçi eğitimi, yangõn kule ve kulübeleri tesisi, uçak ve 
helikopter ile hõzlõ ulaşõm ve hõzlõ müdahale gibi tedbirler sonucunda geçmiş dönemlere göre 
büyük ölçüde olumlu sonuçlar alõnmõştõr. Bu düzeye ulaşõlmasõ, elbette kolay olmamõştõr. Bunda; 
Orman Genel Müdürlüğü' nün maddi kaynaklarõnõn önemli bir bölümünün bu işe ayrõlmasõ 
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kadar, orman teşkilatõ ve çalõşmalarõnõn, doğa severlik ideallerine dayanan içtenliğinin ve 
özverisinin, büyük rolü olmuştur. Nitekim orman bölge müdürü, işletme müdürü düzeyinden 
orman mühendisleri, orman muhafaza memurlarõ, orman yangõn işçileri olmak üzere toplam 59 
şehit verildiği kamuoyunca da bilinmektedir. 

 
Türkiye, yangõnla mücadelede Akdeniz kuşağõndaki ülkelerle mukayese edildiğinde en 

başarõlõ ülke konumundadõr. 
 

Akdeniz ülkelerinde bir yangõnla yanan orman alanõ miktarõ İtalya'da 14 ha, 
Yunanistan'da 34 ha, Fransa'da 9 ha kadarken, bu rakam Türkiye'de, 1991'de 8 ha'a düşmüştür 
Esasen FAO kayõtlarõ karşõlaştõrõldõğõnda da Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi 
Akdeniz�e kõyõsõ bulunan ülkeler içinde orman yangõnlarõ ve yanan orman alanlarõ bakõmõndan 
Türkiye'nin büyük başarõ gösterdiği gözlenmektedir.  

 
Hava Kirliliği 

 
Hava kirliliği esas itibariyle fosil yakõtlarõn (maden kömürleri ve petrol) yakõlmasõ 

sonucunda ortaya çõkmaktadõr. Ancak geniş alanlardaki orman yangõnlarõ da önemli ölçüde hava 
kirliliğine sebep olmaktadõr. Hava kirliliği, kuru havada havayõ kirleten SO2, NOx, Cl, F, 03 gibi 
gazlar, çapõ 10 mikrondan küçük tozlar, hidrokarbonlar (CH ve PAN), baca ve egzoz gazlarõ ile 
havaya verilen ağõr metaller nedeniyle oluşmaktadõr. Havadaki kirlilik orman ağaçlarõmõzõn 
yapraklarõnõ etkilemekte, klorofil tahrip olmaktadõr. Klorofilin tahrip olmasõ solunum ve büyüme 
için gerekli olan karbonhidrat sentezinin azalmasõna veya tamamen durmasõna neden olabilir. 
Karbonhidrat sentezinin duraklamasõ ağaçlarõn solunum yapamayõp, ölmelerine (boğulmalarõna) 
sebep olan olumsuz etkileri ortaya çõkarmaktadõr. Yağõşlõ (yağmur, kar) veya sisli, çiğli, kõrağõlõ 
hava hallerinde ise havayõ kirleten maddeler asit yağõşa dönüşmektedir. Asit yağõşlarõn toprağõ 
yõkamasõ (katyonlarõn yõkanmasõ), toprağõn baz doygunluğunu azaltmasõ ve toprak reaksiyonunu 
alüminyum tampon alanõna kadar düşürerek kil minerallerinin ayrõşmasõna yol açmasõ hava 
kirliliğinin diğer bir önemli etki alanõdõr. 

 
Sanayileşme nedeniyle artan hava kirliliği Türkiye ormanlarõnõ tehdit eder boyutlara 

ulaşmõştõr.  
 

Hava kirliliğinin ormanlarõmõz üzerindeki etkilerine ilk olarak 1951 yõlõnda Artvin-
Göktaş (Murgul)�da kurulan Bakõr Fabrikasõnõn işletmeye açõlmasõyla dikkat çekilmiştir (Irmak, 
Huş 1951). Daha sonra ortaya çõkan zararlar Acatay (1968) tarafõndan irdelenmiştir.  

 
Samsun�da kurulan Karadeniz Bakõr İşletmeleri ve Azot Sanayii Fabrikalarõndan çõkan 

SO2 gazõnõn Samsun-Gelemen Orman Fidanlõğõ�ndaki fidanlar üzerindeki olumsuz etkileri 
belirlenmiştir (Çepel, Dündar, Ertan 1980).  
 

Muğla çevresinde elektrik üretimi yapan termik santrallerin [Yatağan (1984), Yeniköy 
(1988) ve Kemerköy (1994) ] çevre ormanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirlenmiştir 
(Günay 1986, Karaöz 1994, Kantarcõ, Müezzinoğlu, Kayadeniz,. 1996/1,2,3, Karaöz, Tolunay 
1996). 
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İstanbul ve Kocaeli illeri yoğun olarak hava kirliliğinden etkilenmektedir (Eruz 1990, 
Eruz ve Karaöz 1994, Karaöz 1997/1, Karaöz 1998, Öztürk 1998 ). 

 
Türkiye�de endemik bir tür olan Kazdağõ Göknarõ�nõn (Abies equitrojani Aschers Sint.) 

yayõlõş alanõ olan Biga Yarõmadasõ�ndaki Kaz Dağlarõ ve çevresi hava kirliliğinden önemli oranda 
etkilenen yörelerimizden biridir. Burada ilginç olan husus yakõn çevrede yoğun kirletici kaynak 
bulunmamasõdõr. O nedenle Orta ve Batõ Avrupa ile Karadeniz üzerinden gelen kirli hava ve asit 
yağõşlarõn burada etkili olduğu düşünülmektedir( Karaöz 1997/2, 1997/3, 1998. 

 
Trakya hava kirliliğinin olumsuz etkilerinin görüldüğü bir yöremizdir (Karaöz 1997/4, 

Makineci 1997/1). 
 

Orman yangõnlarõ, CO2 emisyonunu olumsuz yönde etkilemekte, çõkan CO2�in yağõşlarõn 
asitleşmesi yanõnda sera etkisi nedeniyle atmosferik õsõnmaya neden olmaktadõr (Makineci 
1997/2, 1998). 

 
Balõkesir İli Çevresinde yapõlan çalõşmalarda da hava kirliliğinin orman ağaçlarõ üzerine 

olumsuz etkileri belirlenmiştir (Karaöz 1999). 
 

Türkiye�de yaşanan bu gelişmelerin en önemli nedenlerinden biri 1986 yõlõnda 
uygulamaya konulan �Hava Kalitesinin Korunmasõ�na dair yönetmelikteki değerlerin sadece 
insan sağlõğõ ile ilgili hava kirliliği standartlarõna dayandõrõlmasõdõr. 

 
Türkiye�de Hava Kirliliğinin Sõnõrlarõna Ait Standartlar Aşağõda verilmiştir: 

 
       KISA   UZUN     KIŞ 
       1 SAATLİK VADELİ  VADELİ  MEVSİMİ 
ÜLKE DÜZEYİNDE                   SO2 µg/m³     900     400     150      250 

SANAYİ BÖLGELERİNDE       SO2 µg/m³      900     400     250        - 

ÖZEL KORUMA                       SO2 µg/m³       -       -      60        - 

 

Bu değerler SO2 etkisi altõnda kalan orman ağaçlarõnõn tümü için öldürücüdür. Orman 
ağaçlarõnõn dayanabilecekleri değerler : 
 
HASSAS YETİŞME ORTAMLARINDA   30 µg/m³ 
(Kurak,çok soğuk veya taşlõ veya sõğ topraklarda) 
İYİ YETİŞMİŞ ORTAMLARDA    50-80 µg/m³ 
HASSAS AĞAÇ TÜRLERİ İÇİN    50 µg/m³ 
ORTA DERECEDE HASSAS TÜRLER İÇİN  80 µg/m³ 
AZ HASSAS AĞAÇ TÜRLERİ İÇİN   120 µg/m³ 
 
Olarak kabul edilebilir (Kantarcõ 1997/2).  

 
Ormanlarõmõzõn hava kirliliğine karşõ korunmasõ için bu sõnõr değerlerin Türkiye 

genelinde uygulanmasõ gerekmektedir. Orman alanlarõnda akut zararlar şeklinde görülen ölüm 
olaylarõ yanõnda iğne yaprak kaybõ nedeniyle meydana gelen artõm azalmasõ meydana 
gelmektedir. 
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Hava kirliliğinin artarak devam etmesi halinde yõllõk halkalarda meydana gelebilecek her 
0.1 mm�lik daralma, (sürgün boyu 15 cm olarak kabul edilmiştir) verimli ormanlarõmõzda 
1milyon 907 bin 947 m3/yõl odun hammaddesi kaybõna neden olabilecektir. Bunun parasal değeri 
19 trilyon TL�dir (1 m3 odun 10.000.000 TL).(Kantarcõ 1999). 

 
Türkiye�nin özellikle kuzeybatõ-batõ, ve güneybatõ bölümünde yapõlan çalõşmalar hava 

kirliliğinin orman ağaçlarõ üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Muğla 
yöresindeki termik santraller yakõnõndaki olumsuz etkiler yanõnda, çevresinde kirletici kaynak 
olmayan alanlarda etkilerin görülmesi kirleticiler ile yüklü hava kütlelerinin ülkemize ulaştõğõnõn 
da bir göstergesidir. 

 
Otlatma ve Ormanlarõn Tarõm Alanlarõna Dönüştürülmesi 

 
Bugün ormanlarõmõzda ve ormana bitişik alanlarda 19.000 köyde 7.1 milyon insanõmõz 10 

milyon civarõnda keçi yaşamaktadõr. Keçiler ormanlarda tamamen kontrolsuz bir şekilde 
otlatõlmaktadõr. Bu şekilde ormanlara ve orman toprağõna çok büyük zararlar verilmektedir. 

 
Kõrsal kesimdeki özellikle orman bitişiğindeki yerleşim yerlerinde tarõm alanlarõnõ 

genişletmek amacõyla önemli miktarda orman arazisi çeşitli şekillerde yok edilmiştir. Eğimli 
arazilerdeki orman alanlarõnõn tarõm alanlarõna dönüştürülmesi ve bu alanlarõn tekniğine uygun 
toprak işlemesi yapõlmadan kullanõlmasõ, verimli üst toprak tabakasõnõn kõsa bir sürede erozyon 
nedeniyle kaybõna neden olmaktadõr. Orman toprağõnõn ilk yõllardaki ürün verimine olumlu etkisi 
toprak kayõplarõ nedeniyle kõsa sürede azaldõğõndan daha fazla ürün elde etmek için yeni tarõm 
alanlarõ açmak amacõyla ormanlar kesilmektedir. Bu kõsõr döngü devam ettiği için hem orman 
alanlarõ azalmakta hem de verimli topraklar kolayca elden çõkmaktadõr. 

 
Başarõsõz ve Hatalõ İşletme Teknikleri 

 
Yetişme ortamõ faktörlerinin yeterince irdelenememesi ve korumanõn tam olarak 

yapõlamamasõ nedeniyle bakõm ve gençleştirme çalõşmalarõnda zaman zaman başarõsõzlõklar söz 
konusudur. Ayrõca teknik personelin çalõştõğõ ağaç türünü ve yetişme ortamõ koşullarõnõ yeterince 
tanõmadan başka bölgelere tayin edilmeleri yapõlan teknik çalõşmalarõn başarõsõz olmasõna neden 
olmaktadõr. 

 
Orman Alanlarõn Yerleşime Dönüştürülmesi 
Özellikle son 15-20 yõldõr köyden kente meydana gelen göçler kentlerin çevresindeki yeşil 

alanlar üzerinde büyük bir baskõ oluşturmuştur. Bu sürecin artarak devam etmesi 
ormansõzlaşmayõ da beraberinde getirecektir. Yapõlan yasal düzenlemelerle bu işlemlerin 
kolaylaştõrõlmasõ siyasi iktidar ve oy uğruna ülkemizdeki ormansõzlaşmayõ körükleyen önemli 
faktörlerden biridir.  

 
Büyük şehirlerin içme suyu havzalarõnda orman alanlarõnõ daraltan bu tür uygulamalar 

ayna zamanda kaliteli içme ve kullanma suyu sağlanmasõnda da önemli sorunlarõn yaşanmasõna 
neden olmaktadõr. İstanbul�da yaşanan olaylar bunun en tipik örneğidir. Havzalardaki yerleşimler 
nedeniyle içme ve kullanma suyunun kalitesi bozulduğu için milyarlarca liralõk yatõrõmlarla 
suyun temizlenmesine çalõşõlmakta, yüzlerce kilometre uzaktan şehre su getirilmesi için çok ciddi 
boyutlarda yatõrõmlar yapõlmaktadõr. 
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Bu konuyla ilgili olarak aşağõda vereceğimiz örnek, alõnacak tedbirler bakõmõndan çok 
önemlidir: 

 
New York kentinde, her gün 10 milyon kişi tarafõndan kullanõlacak suyun, temizlenmesi 

işlemi için yapõlacak tesislerin maliyeti 7 milyar dolar olarak hesaplanmõştõr. Bu miktarõn onda 
birinin, kentin içme suyu depolarõnõn etrafõnda bulunan su havzalarõnõn korunmasõna ayrõlmasõ ile 
aynõ işlevin görülebileceği ifade edilmektedir (Çepel 1999). 

 
Açõk Maden İşletmeciliği 

 
Ülkemizde kömür, taş ocağõ gibi açõk maden işletmeleri orman alanlarõnõn azalmasõna 

neden olmaktadõr. Yapõlan yasal düzenlemeler ile işletmelerin faaliyetinin bitmesinden sonra 
arazinin tekrar eski haline getirilmesi gerektiği halde bu uygulama çoğu zaman göz ardõ 
edilmektedir.  

 
Diğer Faktörler 

 
Buraya kadar ortaya konulan faktörler ormansõzlaşmaya neden olan ana faktörlerdir. Bu 

faktörler odun dõşõ ürünlerin tahribinde de etkilidir. Bunlar dõşõnda odun dõşõ ürünlerin tahribine 
neden olan diğer faktörler ise aşağõdaki gibi özetlemek mümkündür:  

 
- Odun dõşõ orman ürünlerinin mevcut durumunu ortaya koyan envanter ve araştõrmalar  

çok yetersizdir. 
 

- Mahalli halk yeterli bilgi ve bilince sahip olmadõğõndan yöresindeki soğanlõ bitkiler, 
mantarlar ve av hayvanlarõ başta olmak üzere, odun dõşõ orman ürünlerinin sorumsuzca 
toplanõlmasõnõn ve tüketilmesinin aracõ olmaktadõr. 

 
- Orman teşkilatõ odun dõşõ ürünlerin planlõ toplanõlmasõ, aşõrõ derecede toplanõlmasõ için 

yeterli düzeyde organize olmadõğõndan etkisiz kalmaktadõr. 
 

- Ormanlardan sağlanan odun dõşõ ürünlere yurt dõşõndan büyük talep vardõr. Bu ürünlerin 
korunmasõ için getirilen kotalar yetersiz kalmakta, karantina teşkilatõ türleri çok iyi 
tanõmadõklarõndan ihracatta yeterli denetimi yapamamaktadõr. 

 
Yukarõda açõklanan ve orman azalmasõna neden olan uygulamalar yanõnda Orman 

Bakanlõğõnõn ülkemiz orman alanlarõnõn arttõrõlmasõ yönünde gayretli çalõşmalarõ da 
bulunmaktadõr:  

 
*Ülkemizde 1985-1997 yõllarõ arasõnda yanan normal 106.898 ha, bozuk 55.397 ha 

toplam 162.295 ha sahanõn 140.419 ha õ ağaçlandõrõlarak tekrar orman alanõ haline getirilmiştir,  
 

*Ülkemiz bozuk ormanlarõnda yapõlan ağaçlandõrmalar ile bozuk ormanlarõnõn genel 
orman sahasõ içindeki oranõ azalmõştõr,  

*Baltalõk olarak işletilen bazõ kayõn ve meşe ormanlarõnõn koruya tahvil edilmesiyle koru 
miktarõnõn artmasõna katkõda bulunulmuştur,  
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*Orman alanlarõna mücavir bulunan açõk alanlarõn ağaçlandõrõlmasõ ile genel ormanlõk 
sahanõn arttõrõlmasõ sağlanmõştõr, 

*Her iki tespit dönemine göre normal koru ormanlarõmõzõn % 25 oranõnda arttõğõ, Normal 
baltalõk ormanlarõnõn %34 civarõnda azaldõğõ, bozuk ormanlarõn ise % 5 civarõnda azaldõğõ 
anlaşõlmaktadõr. 

*Ülkemizde yukarõda açõklanan olumsuz etkiler söz konusudur. Ancak gayretli çalõşmalar 
ile orman alanlarõnõn arttõğõ da bir gerçektir. Eğer orman alanlarõ üzerindeki baskõ unsurlarõ söz 
konusu olmasaydõ ormanlõk alanlarõmõz ve verimli ormanlarõmõz daha da artabilirdi  
 

2.3. Ormanlarõn Yararlarõ ve Sürdürülebilir Kalkõnmadaki Yeri 
 

Orman Ekosistemi canlõ ve cansõz çevrenin aralarõnda oluşturduklarõ karşõlõklõ ve dinamik 
ilişkiler nedeniyle  doğal olaylarõn düzenli bir şekilde meydana gelişinin emniyet altõna 
alõnmasõnda ve dünya üzerindeki tüm canlõlarõn yaşam ve gelişimlerini etkileyen önemli bir 
birliktir. Böylece insan yaşamõ için önemli olan koruma ve çevresel fonksiyonlarõ bünyesinde 
barõndõrõr. İnsanoğlunun yüzyõllardõr 6000 den fazla kullanõm yeri olan odun hammaddesi 
gereksinimi karşõlayan ormanlar, ormansõzlaşma, orman örtüsündeki değişmeler sonucunda 
ortaya çõkan çevresel etkilerden dolayõ diğer fonksiyonlarõ nedeniyle dikkat çekici olmuştur. 
Toplum orman kaynaklarõnõn sunduğu ana ürünlerden başka �Ormanõn Ekolojik İşlevleri� olarak 
tanõmlanan çevre koruma etkilerinin de olduğu bilincine varmõştõr.  

 
�Bir ağacõn ömrü boyunca ürettiği fonksiyonel değerin odun hammaddesi olarak ürettiği 

değerin 2000 katõ� olduğu belirtilmektedir. Bir ağacõn yõllõk fonksiyonel değerinin 2000-5000 
DM olduğu, aynõ ağacõn yaşamõ boyunca yaklaşõk 500.000 DM tutarõnda fonksiyonel değer 
ürettiği hesaplanmõştõr (Çepel 1999). 

 
Sürdürülebilir kalkõnma kavramõ 1987 yõlõnda Brundland Komisyonu tarafõndan ortaya 

atõlmõş ve önemli tartõşmalara neden olmuştur. Son yõllarda ormancõlõk sektörü içinde tartõşmaya 
açõlan bu konu henüz tam anlamõyla uygulanamamaktadõr. Bunun nedeni ormanlarõn odun 
üretimi yanõnda sağladõğõ çevresel ve sosyal yararlarõn, sadece teknik ve ekonomik görüş 
açõsõndan değerlendiren yöntemlerle değerlendirme güçlüğüdür. 

 
Bu bölümde, ormanlarõn ülke ekonomisine sektörel katkõsõnõn ortaya konulabilmesi için 

öncelikle ormanlardan sağlanan yararlar hakkõnda bilgi verilmiş ve bu anlamda sürdürülebilir 
kalkõnmadaki etkisi tartõşõlmõştõr. 
  

2.3.1. Ormanlarõn Odun Hammaddesi ve Diğer Orman Ürünlerinin Kaynağõ  
Olarak Yararlarõ (*) 

 
Odunun dünyada 6000 çeşit kullanõm yerinin bulunmasõ odun hammaddesine olan talebin 

gün geçtikçe artmasõna neden olmaktadõr. Önceki bölümde belirtildiği gibi dünya orman 
alanlarõnõn hõzla azalmasõ ormanlardan alõnan verimi de etkilemiştir. Yõllõk verim M.Ö. 2000 
yõlõnda 20 milyar m³ olduğu halde 1990 yõlõnda 3.665 milyar m³ düzeyine inmiştir. Böylece 1800 
yõlõ için 7.84 m³, 1900 yõlõ için 3.06 m³ olarak belirlenen kişi başõna odun hammaddesi artõmõnõn 
2000 yõlõ için 0.382 m³/yõl/kişi düzeyine inmesi beklenmektedir. 

 
(*) Bu bölümün hazõrlanmasõnda Birler (1995) ve Çepel (1999)�den yararlanõlmõştõr. 
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Ormancõlõk ana planõ verilerine göre 1990 yõlõnda odun hammaddesi tüketimi 0.529 
m³/yõl/kişi olarak tahmin edilmiştir. Ancak Ülkemizdeki hammadde odun üretim ve tüketim 
miktarlarõ ile VIII. Plan Dönemi için ve uzun dönemli tahminleri, değerlendirmeleri 3 no.lu (Arz-
Talep İlişkileri) çalõşma grubu raporunda detaylõ olarak verilmiştir. 

 
Ormanlarõmõzõn yõllõk artõmõ ise 1.4 m³/yõl/ha civarõndadõr. Bu değer Almanya için 5.63, 

Fransa için 4.15, Yunanistan için 2.05 m³/yõl/ha�dõr. 
 

Ormancõlõk sektörünün odun hammaddesi üretimi 10 milyon m³ yapacak odun, 18 milyon 
m³ yakacak odun olmak üzere 28 milyon m³ kadardõr. Bunun yanõnda özel arazilerde yapõlan 
kavakçõlõktan yõllõk 4 milyon m3, ithalat ile de 1-2 milyon m3 odun hammaddesi pazara 
sunulmaktadõr (Konukçu 1999). Arz ve talep arasõndaki fark usulsüz kesimlerle sağlanmaya 
çalõşõlmaktadõr. 

 
Ancak sürdürülebilir kalkõnmada ormancõlõğõn görevi bozuk orman alanlarõnda, çalõlõk ve 

çõplak arazilerde hõzla ağaçlandõrmalar yapmaktõr. Bu konuda yetişme ortamõna uygun hõzlõ 
gelişen yerli ve yabancõ türler kullanõlarak ve bakõm işlemlerine gereken önem verilerek kõsa 
idare süreleri ile üretim yapmak zorunluluğu vardõr.  

 
Ormanlardan elde edilen odun hammaddesinin yanõnda odun dõşõ ürünler adõ verilen 

reçine, sõğla yağõ, tohum, yaprak, çiçek, kabuk, kök, ot, meyve gibi ürünler ile avcõlõk ve 
balõkçõlõk ile elde edilen ürünler bulunmaktadõr. Ancak bu ürünlere ilişkin sağlõklõ bir envanter 
yapõlmadõğõ için, üretim, mahalli tüketim, yurtiçi tüketim, ihracat ve ithalat miktarlarõ ve yurt 
ekonomisine sağladõğõ katkõlar tam olarak bilinmemektedir. 

 
Devlet ormanlarõndan elde edilen endüstriyel odun ve yakacak odun  satõş girdisi 1997 yõlõ 

için 466 milyon dolar olarak hesaplanmõştõr. 
 

Türkiye�de  tüketilen yakacak odunun yarõsõ gayri resmi yollardan sağlanmaktadõr. Gayri 
resmi yakacak odunun değeri sübvansiyona tabi odun fiyatõnõn yarõsõ olarak 4 dolar/m3 
kullanõldõğõnda 40 milyon dolar olarak hesaplanmõştõr. 

 
Odun dõşõ orman ürünlerinin ihracat, yerel tüketim, iç pazarda satõş karşõlõğõ gelir 1997 

verilerine göre 327 milyon dolardõr. 
 

Avcõlõk, balõkçõlõk ruhsatlarõ, izinler, balõk satõşlarõ gelirleri 1997 verilerine göre  36 
milyon dolardõr. 

 
Ormancõlõk sektörünün sürdürülebilir kalkõnmadaki yeri tartõşõlõrken parasal değer olarak 

ifade edilebilen odun hammaddesi üretimi ve çok az tür ve çeşidi kapsayan bazõ odun dõşõ ürünler 
dikkate alõnmaktadõr. Bu veriler ile ülke ekonomisini oluşturan 64 sektör içinde ormancõlõk 
sektörünün üretim, katma değer, ithalat, ihracat ve diğer sektörlerle bağlantõlarõ üzerinde 
durularak bu sektörün  ekonomide oluşturacağõ üretim, gelir ve istihdam etkilerini ortaya 
çõkarmak ve böylece ormancõlõk sektörünün ekonomik analizi yapõlarak sürdürülebilir 
kalkõnmadaki yerinin belirlenmesini amaçlayan bir çalõşma yapõlmõştõr. 

 
Bu çalõşmada ülke ekonomisinde ve bu arada ormancõlõk sektöründe oluşan değişiklikleri 

bir bütün halinde ortaya koyabilmek için DİE tarafõndan hazõrlanan 1990 yõlõ verileri 
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kullanõlmõştõr. Bu verilerde ormancõlõk sektörü, odun dõşõ orman ürünleri ve kerestecilik ve diğer 
odun orijinli orman ürünleri alt sektörlerini kapsamaktadõr (Türker 1994, 1996, 1999). 

 
2.3.1.1.  Girdi-Çõktõ Akõm Tablosu ve Değerlendirme  

 
2.3.1.1.1. Üretim Bulgularõ ve Değerlendirme 

 
Ormancõlõk sektörünün toplam üretiminin ülke ekonomisinin oluşturduğu toplam üretim 

içindeki payõ 1990 yõlõnda %0.5 düzeyinde kalmõştõr. Bu oran oldukça küçüktür. 
 

Bu durum özellikle ormancõlõk sektörünün sadece para ile ifade edilebilen tomruk, maden 
direği, kağõtlõk odun, lif yonga odunu, sanayi odunu, yakacak odun, reçine, sõğla yağõ gibi odun 
ve odun dõşõ ürün üretiminin hesaplamalara katõlmasõndan, ormanlarõn sağladõğõ ekolojik 
hizmetlerin ise parasal karşõlõğõnõn hesaba dahil edilmesindeki güçlükten kaynaklanmaktadõr. 
Kayõtlara yansõmayan özel sektör odun üretimi ve kaçak odun üretimlerinin de hesaplara 
katõlmasõ sonucu ormancõlõk sektörünün üretim ağõrlõğõnõn ülke ekonomisi içindeki payõ % 1.76 
�ya yükselmektedir (Çakõr 1984). 

 
Ormancõlõk sektörünün parayla ifadesi oldukça güç olan �Ormanlarõn Ekolojik 

İşlevlerinin� yarattõğõ hizmet üretimlerinin hesaplamalara katõlmasõyla söz konusu değer daha da 
yükselecektir. 

 
2.3.1.1.2. İhracat ve İthalat Bulgularõ ve Değerlendirme 

 
Ülke ekonomisini oluşturan 64 sektörün ihracatõnõn ithalatõnõ karşõlama oranõ 1990 

yõlõnda % 75 olduğu halde, ormancõlõk sektörünün ihracatõnõn ithalatõnõ karşõlama oranõ % 6 ile 
çok düşük düzeylerde kalmaktadõr. 

 
Benzer şekilde ormancõlõk sektörünün ihracatõnõn ülke ekonomisi ihracatõ içindeki payõ 

0.0005 (on binde beş) ve ithalatõnõn ülke ekonomisi ithalatõ içindeki payõ da 0.0006 (on binde 
altõ) gibi ihmal edilebilecek düzeylerde bulunmaktadõr. 

 
İthalat ve ihracat konusunda ormancõlõk sektörünün gösterdiği bu özellik, sektörün büyük 

ölçüde iç tüketime konu olduğu, dõş satõm imkanlarõ ileri derecede bulunan ve bu özelliği ancak 
uzun dönemde değişebilecek sektörlerden  olduğu şeklinde özetlenmektedir (Geray 1986). Diğer 
bir anlatõmla ormanlarõmõzdan  elde edilen ürün iç talebi karşõlayamamaktadõr. Bu durum uzun 
bir dönem devam edecektir. Arz açõğõ ithalat  yoluyla karşõlanmak zorundadõr. Dolayõsõyla 
ormancõlõk sektörümüz bir ihracat sektörü değildir. 

 
2.3.1.1.3. Ara Talep-Toplam Arz Bulgularõ ve Değerlendirme 

 
Ülke ekonomisini oluşturan 64 sektörün toplam arzõ içinde ara talebin payõ 1990 yõlõnda 

% 39 olduğu halde, ormancõlõk sektöründe bu oran % 79 ile ülke ortalamasõnõn çok üzerinde 
gerçekleşmiştir. 

 
Bu değerler, ormancõlõk sektörünün çõktõlarõnõn ara talebe giden kõsmõnõn, ülke ve bölge 

ekonomisini oluşturan 64 sektör değerlerine göre oldukça fazla olduğunu, diğer bir deyişle, 
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ormancõlõk sektörünün, diğer sektörlere ara mal sağlayan endüstrilerin başõnda geldiğini 
göstermektedir. 

 
2.3.1.1.4. Katma Değer-Üretim Bulgularõ ve Değerlendirme 
 
Ülke Ekonomisinde Gayri Safi Katma Değerin,  toplam ülke üretimi içindeki payõ 1990 

yõlõnda % 57 olduğu halde, bu oran ormancõlõk sektöründe % 73 olarak daha yüksek bir düzeyde 
gerçekleşmiştir. 

 
Ülke ekonomisini oluşturan diğer sektör ortalamalarõna göre ormancõlõk sektörünün 

toplam çõktõlarõ içinde katma değer payõnõn yüksek olmasõ, bu sektörün ileri bağlantõlarõnõn 
yüksek olmasõ ve emek yoğun teknolojileri seçmesinden kaynaklanmaktadõr. 

 
2.3.1.1.5. Leontief Ters Matrisi Bulgularõ ve Değerlendirme 

 
Sektörlerin bir birimlik nihai talep artõşõnõ karşõlamak üzere; ekonomideki tüm sektörlerin 

yapmasõ gereken üretim artõşlarõnõn belirlenmesine yarayan Leontief Ters Matrisi sütun 
elemanlarõ toplamõ sõralamasõna göre ormancõlõk sektörü 1990 yõlõ rakamlarõna göre 62. sõrada yer 
almaktadõr. Buna göre ormancõlõk sektörünün nihai talebine yönelik artõş, ekonomideki diğer 
sektörlerin yapmalarõ gereken üretim artõşlarõnõ az oranda etkilemekte olduğu ifade edilebilir. 

 
Yine ülke ekonomisini oluşturan 64 sektör içinde , ters matrisin sõra elemanlarõ toplamõna 

göre ormancõlõk sektörü 1990 yõlõnda 17. sõrada bulunmaktadõr. 
 

Ters matriste sõra elemanlarõ toplamõna göre sõralama, ekonomideki bütün sektörlerin 
üretimine karşõ nihai talepte bir birimlik artõş olduğunda bu sektörlerin yapmasõ gereken üretim 
artõşõ büyüklüklerini vermektedir. Buna göre, ülke ekonomisinde bulunan 64 sektörün üretimine 
karşõ nihai talepte bir birimlik bir artõş meydana geldiğinde ormancõlõkla ilgili sektörün 
ekonomide yaptõğõ üretim artõşlarõnõn yüksek olduğu söylenebilir. 

 
2.3.1.1.6. İleri ve geri Bağlantõ oran Bulgularõ ve Değerlendirme 

 
Ülke ekonomisinde yer alan sektörlerin ileri bağlantõ oranõ ortalamasõ 1990 yõlõ verilerine 

göre 0.387, geri bağlantõ oranõ ortalamasõ ise 8.387 dir. Ormancõlõk sektörü için bu değerler sõrasõ 
ile 0.786 ve 0.127 dir. 

 
Buna göre ormancõlõk sektörü ara malõ üreten ve ürettiği mallarõ hazõr arz oluşturarak 

girdi talep eden sektörlerin üretimini arttõrmakta olan bir sektördür. 
 

Daha açõk bir anlatõmla, ormancõlõk sektörü geri bağlantõlarõ az fakat ileri bağlantõlarõ 
büyük olan, kendisi dõşõnda pek çok sektöre girdi veren. Dolayõsõyla stratejik nitelikli bir sektör 
konumundadõr (Geray 1993). 

 
2.3.1.1.7. Çarpan Analizi Bulgularõ ve Değerlendirme 
 
Üretim çarpanõ açõsõndan bakõldõğõnda, ormancõlõk sektörünün üretim çarpanõ değerine 

göre 64 sektör içinde 62. sõrada yer almaktadõr. Buna göre ormancõlõk sektörünün nihai 
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taleplerindeki artõşlarõn, ülke ekonomisindeki toplam  üretim artõşõnõ en az etkilemekte olan 
sektörlerden biri olduğu anlaşõlmaktadõr. 

 
Gelir çarpanõ etkisi yönünden ise ülke ekonomisi bazõnda ormancõlõk sektörü 1990 yõlõ 

için yapõlan analizde 52. sõrada yer almaktadõr. Ekonomide nihai talepte bir birimlik artõş 
meydana geldiğinde, ormancõlõk sektörünün oluşturacağõ gelir etkisi ülke ekonomisi için önemsiz 
kalmaktadõr. 

 
2.3.2. Ormanlarõn Su Üretimi ve Toprak Koruma İşlevleri 

 
Nüfusun hõzla artõşõ, kaliteli içme, kullanma suyu gereksiniminin karşõlanmasõnõ 

zorlaştõrmaktadõr. Ormanlar, yaprak ve sürgünlerinin oluşturduğu tepe tacõ, kaba ve çatlaklõ 
kabuğu ile yağmur hõzõnõ azaltarak çõplak arazilerde kolaylõkla meydana gelen damla erozyonunu 
engeller. Orman ölü örtüsü üst toprakta gözenekli bir yapõ oluşturduğu için suyun infiltrasyonunu 
kolaylaştõrõr. Özellikle kurak alanlarda ağaçlar sis gibi yağõşlarõ tutma kapasitesine sahiptir. Yağõş 
sularõnõn yüzeysel akõşlõ kaybõ önlendiği, sõzõntõ ile suyun toprakta depolandõğõ, içme ve kullanma 
için kaliteli su sağladõğõ için ormanlar önemli görevler üstlenmişlerdir. 

 
Türkiye�nin yaklaşõk ¼ ü ormanlar ile kaplõ olduğuna göre ve bu ormanlar dağlõk 

arazilerde geniş alanlar kapladõğõ için kaliteli su üretimi bakõmõndan son derece önemli doğal 
kaynaklardõr. 

 
Orman ekosistemleri yüzeysel akõşla su kaybõnõ çõplak toprağa kõyasla 15-17 kat 

azaltabilmektedir. 
 

A.B.D.�de yapõlan bir araştõrmada meşe ormanõ içinde akan bir dere yõlda  2 ton toprak 
taşõdõğõ halde, bu ormanõn tõraşlama kesilmesinden sonra aynõ derenin taşõdõğõ toprak miktarõ 200 
ton olarak belirlenmiştir (Çepel 1999). 

 
Tarõm yapõlan bir arazide 100 kg yağõş suyunun toprağa tamamen sõzmasõ için 1 saat 9 

dakikalõk bir süre geçmiştir. Orman toprağõ için bu sürenin 2 dakika 50 saniye olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre tarõm  topraklarõnda erozyonla toprak kaybõnõn, orman topraklarõndan  
20-25 kat daha fazla olduğu anlaşõlmaktadõr. Bu nedenle sürdürülebilir bir tarõm politikasõnda 
�Ormanlar tarõm topraklarõnõn sigortasõdõr� denmektedir (Çepel 1999).  

 
Yüzeysel akõşõn azaltõlmasõnõ ve toprakta depolanan suyun arttõrõlmasõnõ sağladõklarõ için 

ormanlar akarsularõn meydana getirdiği taşkõnlar ve sel felaketini önlemektedir. Ülkemizde 
orman ekosisteminin tahrip edildiği yerlerde her yõl meydana gelen taşkõn ve sel olaylarõ 
sonucunda önemli can ve mal kaybõ meydana gelmektedir. 

 
Orman örtüsü kar kütlelerini tutucu fonksiyonu ile çõğlarõ engeller. Orman örtüsünün 

büyük ölçüde tahrip edildiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu�da 1991 yõlõnda çõğ nedeniyle 200 
kişi hayatõnõ kaybetmiştir. Bayburt�ta 1993 kõşõnda meydana gelen çõğ felaketinde de 40 kişi can 
vermiştir. 

 
Arazi yetenek sõnõflandõrmasõna göre Türkiye�de 25.4 milyon hektar alanõn ormancõlõğa 

ayrõlmasõ gerektiği bildirilmektedir (Kantarcõ 1985). Buna göre verimli orman alanlarõnõ 
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çõkardõğõmõzda, Türkiye�de şiddetli ve çok şiddetli erozyonun hüküm sürdüğü yaklaşõk 18.4 
milyon hektar alanda verimli ormanlar kurulmalõdõr. 

 
Türkiye�de nüfusun sağlõklõ olarak beslenebilmesi ve ihracat gelirleriyle kalkõnmanõn 

sağlanabilmesi, sanayinin geliştirilmesi yanõnda tarõm alanlarõndan alõnan verime bağlõdõr. 
Türkiye�nin tarõm yapabileceği alanõn 24.2 milyon hektar olduğu bildirilmiştir (Kantarcõ). Bu 
alanõn 9 milyon hektarõ sulu tarõma uygundur. Türkiye�de halen 4 milyon hektar alanda sulu 
tarõm yapõlabilmektedir. Türkiye�nin ekonomik olarak kullanõlabilir su üretimi 95 milyar m3 
olarak hesaplanmaktadõr. Yer altõ sularõ ile ekonomik olarak kullanõlabilecek su miktarõ 104.5 
milyar m3 olarak hesaplanmaktadõr. Ormanlarõn (48.1 milyar m3/yõl) ve meralarõn (51.8 milyar 
m3/yõl) ürettiği ekonomik olarak kullanõlabilir su toplamõ 100 milyar m3/yõl dõr (Kantarcõ 1993).  

 
Türkiye�nin sürdürülebilir kalkõnmasõnda toprak koruma ve kaliteli su üretimi açõsõndan 

ormanlarõn önemini bir örnek üzerinde tartõşabiliriz: 
 
GAP Havzasõnda (Fõrat ve Dicle Havzalarõ) düşen yağõş 114.998 milyar m3/yõl olup bu 

yağõşõn 60.523 milyar m3/yõl kadarõ yüzeysel akõş ve sõzõntõ suyu olarak üretilebilir durumdadõr. 
Üretilebilir suyun (60.5 milyar m3/yõl), 44 milyar m3/yõl kadarõ yüzeysel akõş ile (genellikle sel 
halinde) 16.5 milyar m3/yõl kadarõ da sõzõntõ suyu halinde gelmektedir (Kantarcõ 1997/1). 

 
Türkiye�nin yapõlmakta olanlarla birlikte 139 tane barajõ bulunmaktadõr. Kullanõlabilecek 

olan sulama suyunun önemli bölümünü ise yapõlmasõ gereken 473 adet barajõn yapõmõ bitmeden 
kullanabilmek mümkün görülmemektedir. Türkiye üretebileceği hidroelektriğin ancak %11 
kadarõnõ üretebilmektedir. Barajlarõn arttõrõlmasõ ile sağlanacak olan temiz ve ucuz hidroelektrik 
enerjisi ülkenin sürdürülebilir kalkõnmasõ için önemli bir faktördür (Kantarcõ 1983). 

 
Sel halinde gelen suyun toprağa sõzdõrõlmasõ ve yağõş-akõş düzeninin sağlanmasõ için 

orman alanlarõnda ağaçlandõrma ve toprak koruma, otlak alanlarõnda mera õslahõ ve toprak 
koruma çalõşmalarõnõn yapõlmasõ gerekmektedir. Fõrat ve Dicle nehirlerinin havzalarõndaki orman 
alanõ 3.3 milyon hektar, mera alanõ 8.7 milyon ha olup toplam 12 milyon hektardõr. Fõrat ve Dicle 
havzalarõnõn tamamõ 18.4 milyon hektardõr (Kantarcõ 1997/1).  

 
Ekonomik ömrü 100 yõl olarak hesap edilen bazõ barajlar su toplama havzalarõndaki 

erozyon nedeniyle Türkiye  koşullarõnda 15-20 yõl içinde dolabilmektedir(Karamanlõ�da 13, 
Altõnapa�da 10, Kartalkaya�da 19, Kemer�de 22 yõl) (Günay 1999) 

 
Ormanlarõn yok edilmesiyle baraj göllerinin toprakla dolmasõ sonucunda meydana gelen 

enerji ve sulama suyu azalmasõyla ortaya çõkan üretim kaybõ nedeniyle dünyadaki zararõn 6 
milyar dolar olduğu bildirilmektedir (Çepel 1999). 

 
Avrupa�daki ormanlarõn tahribi sonucunda sadece erozyon bakõmõndan meydana gelen 

zararõn yõllõk faturasõ 30.4 milyar dolardõr. 
 

Hindistan�da ormanlarõn,akarsularõn düzenli akmasõnõ güvence altõna almalarõndan dolayõ 
yõlda 72 milyar dolarlõk bir ekolojik girdi sağladõğõ bildirilmektedir (Çepel 1999). 
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Pasifik�in kuzey batõsõnda bulunan 112 tür alabalõk ile diğer balõk türlerinin yaşamlarõ 
ormanlardan sağlanan bol oksijenli, kirlenmemiş sular, bölgenin alabalõk sektörüne yõlda 1 
milyar dolarlõk kazanç sağlamaktadõr (Çepel 1999). 

 
Türkiye�den her yõl 500 milyon ile 1 milyar ton civarõndaki toprak, erozyon nedeniyle 

denizlere ya da göllere taşõnmaktadõr. Her yõl taşõnan toprak ile birlikte 8.750.000 ton bitki besin 
maddesinin kayba uğradõğõ, bunun 1998 yõlõ fiyatlarõ ile (500 milyon TL/ton için) 437.5 trilyon 
TL olduğu hesaplanmõştõr (TÇV 1999). 

 
Ortaya çõkan ekonomik zarar, rezervuar sedimentasyonu, topraktaki besin kaybõ ve mal 

olarak 1997 verilerine göre 131 milyon dolar olarak hesaplanmõştõr (Topak 1999). 
 

Ülkemizde sadece buğday tarlalarõndan erozyonla götürülen toprak kayõplarõ yõlda 100 
milyon tane 250 gramlõk ekmek kaybõna  (yaklaşõk 5 trilyon TL) eşdeğerdir (Çepel 1999) 

 
2.3.3. Ormanlarõn İklimi Etkileme İşlevleri 

 
Ormanlar rüzgarõn hõzõnõ düşürerek rüzgarlarõn kurutucu etkileri azaltõr. Özellikle tarõm 

alanlarõnda rüzgar perdeleri ve koruyucu orman şeritlerinin kurulmasõ tarõmsal üretimin 
arttõrõlmasõ bakõmõndan önemlidir. 

 
Ormanlar aşõrõ sõcaklõk değişimlerini önler. Yazõn daha serin, kõşõn daha õlõman iklim 

koşullarõ yaratõr. Aynõ şekilde orman havasõ gündüz daha serin geceleri ise daha sõcak olur. Hava 
nemini arttõrarak yağõşlarõn da artmasõnõ sağlar. 

 
Tüm dünyada iklim değişikliğine yol açan sera etkisiyle meydana gelen õsõnmanõn 

şiddetini azaltõr. Sera etkisine neden olan gazlarõn başõnda karbondioksit gelmektedir. Ormanlar 
fotosentez için önemli miktarda karbondioksit harcayarak atmosferdeki konsantrasyonunu 
düşürür.  

 
Tropik ormanlarõn iklim düzenleme bakõmõndan yarattõğõ ekolojik üretimin parasal değeri 

yõllõk 3.7 trilyon dolar olarak hesaplanmõştõr (Çepel 1999). 
 

2.3.4. Ormanlarõn Oksijen Üretimi ve Karbondioksit Tüketimi İşlevleri 
 

Global karbon çevrimi ile ilgili veriler aşağõda özetlenmiştir (Schimmel 1995). 
Global Karbon çevrimi 
Karbon depolamasõ     Miktar 
Atmosfer       750 Pg* 
Karasal Ekosistemler  Vejetasyon  610 Pg 
     Toprak            1580 Pg 
Okyanuslar   Yüzey tabakalarõ       1500 Pg 
     Derin tabakalar       38000 Pg 
Fosil yakõtlar               5000 Pg 
Karbon içeren kayaçlar         1 X 106 Pg 
*Pg= 1 x 1016 g. 
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Yõllõk Karbon değişimi (Pg*) 
Yõllõk                Atmosfere Atmosferden 

           salõnan  emilen 
Karasal Ekosistemlerden  Üretim ve solunum   60.0  61.4 
    Arazi kullanõmõ değişimi   1.6    0.5 
Okyanuslar      90.0  92.0 
Fosil yakõtlar        5.5  - 
Toplam                157.1           153.9 
Fark        - 3.2 
*Pg= 1 x 1016 g. 
 

Bu değerlere göre atmosfere her yõl salõnan CO2 miktarõ atmosferden emilenden daha 
fazla olmaktadõr. Bu durum ise sera etkisinin başta gelen nedenidir. 

 
Dünya üzerindeki kara bitkilerinin ürettiği tüm oksijenin % 60-74�ü (28-55 trilyon ton) 

ormanlar tarafõndan üretilmektedir. 
 

Ormanlar, dünyanõn õsõnmasõna neden olan sera etkisinin önemli bir kaynağõ olarak 
görülen havadaki CO2 yi alarak karbonhidrat sentezi yaparken, önemli miktarda oksijeni de 
havaya vermektedir. Ancak özellikle tropikal bölgelerdeki ormanlarõn tahrip edilmesi nedeniyle 
yaklaşõk 1.6 milyar ton karbon atmosfere sõzmaktadõr. Bu durum küresel õsõnmaya neden olan 
sera gazlarõnõn atmosferdeki konsantrasyonunun artmasõna neden olmaktadõr (Çepel 1999) 

 
Türkiye Ormanlarõnda Tutulmuş Karbon Miktarõ 

 
Bilindiği üzere ormanlardaki karbon birikiminin esas öğesi ormanlõk alanlardaki canlõ 

odunsu materyallerdir. Türkiye Ormanlarõndaki karbon birikiminin hesabõ için silindirik gövde 
hacmi (kök ve taç dallarõ hariç) ve yõllõk hacim artõmõ tüm ağaç hacmine çevrilerek elde edilen 
değer ile fõrõn kurusu miktarõ hesaplanmõştõr. Dikili yuvarlak gövde hacmi yõllar itibariyle elde 
edilmiş, daha sonra dikili gövde biyokütlesi, toprak üstü toplam biyokütleye çevrilmiştir (Raev, 
Asan, Grozev 1997) Fõrõn kurusu odun miktarõnõn %45'i ise odun maddesindeki karbon miktarõna 
karşõlõk gelmektedir. Yukarõda açõklandõğõ şekilde sadece 8cm ve üzerindeki göğüs çapõna dayalõ 
olarak, dikili ağaç gövde hacminden gidilerek, dikili ağacõn tepe ve kök kõsmõ da katõlarak 
hesaplanan, orman rejimine dahil sahalardaki ağaç türlerimize ait  yõllar itibariyle karbon 
kapasitesinin (ormanlarõmõzda tutulan) seyri orman tiplerine göre Tablo 13�de gösterilmiştir. 

 
Marmara Bölgesi (6 milyon 730 bin ha kara alanõ) için yapõlan bir çalõşmada ise aşağõdaki 

sonuçlar elde edilmiştir (Kantarcõ 1999): 
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Tablo 13: Türkiye Ormanlarõnda Yõllar İtibariyle Biriken Karbon Miktarõ (Ton) 
 
YIL Normal koru Bozuk Koru Normal Baltalõk Bozuk Baltalõk Toplam 
1973 258.978.572 17.856.860 29.323.639 13.731.343 319.892.387 
1974 261.856.812 17.880.069 29.320.359 13.367.828 322.427.042 
1975 264.781.885 17.909.417 29.341.005 13.016.249 325.050.531 
1976 267.754.706 17.945.146 29.386.039 12.676.614 327.764.481 
1977 270.776.218 17.987.531 29.455.947 12.348.942 330.570.615 
1978 273.847.392 18.036.868 29.551.234 12.033.265 333.470.737 
1979 276.969.228 18.093.490 29.672.425 11.729.634 336.466.756 
1980 280.142.758 18.157.760 29.820.070 11.438.119 339.560.687 
1981 283.369.050 18.230.086 29.994.739 11.158.826 342.754.682 
1982 286.649.212 18.310.921 30.197.026 10.891.895 346.051.036 
1983 289.984.397 18.400.768 30.427.547 10.637.523 349.452.218 
1984 293.375.808 18.500.190 30.686.949 10.395.985 352.960.916 
1985 296.824.703 18.609.820 30.975.896 10.167.655 356.580.059 
1986 300.332.403 18.730.371 31.295.084 9.953.047 360.312.891 
1987 303.900.308 18.862.648 31.645.237 9.752.874 364.163.054 
1988 307.529.897 19.007.564 32.027.105 9.568.137 368.134.691 
1989 311.222.760 19.166.157 32.441.477 9.400.245 372.232.628 
1990 314.980.606 19.339.627 32.889.176 9.251.227 376.462.626 
1991 318.805.301 19.529.354 33.371.075 9.124.035 380.831.756 
1992 322.698.902 19.736.951 33.888.105 9.023.062 385.349.012 
1993 326.663.724 19.964.325 34.441.277 8.954.998 390.026.317 
1994 330.702.432 20.213.767 35.031.723 8.930.303 394.880.219 
1995 334.818.219 20.488.091 35.660.759 8.965.889 399.934.953 
1996 339.015.124 20.790.895 36.330.036 9.090.282 405.228.333 
1997 343.298.790 21.127.080 37.041.882 9.354.555 410.824.304 
1998 347.678.663 21.504.278 37.800.357 9.860.474 416.845.770 
1999 352.221.774 21.964.711 38.872.363 11.288.541 424.349.388 

 
Marmara Bölgesinde mevcut 3 milyon ha orman alanõnda son 30 yõlda 678.543 ha bozuk 

ve çalõlaşmõş orman ağaçlandõrõlarak yada gençleştirilerek verimli koru ormanlarõmõza 
katõlmõştõr. Böylece koru ormanõ alanõ 1.37 milyon hektardan 2.03 milyon hektara yükselmiştir. 
Bu gelişmenin sonucunda 1963 yõlõnda Marmara Bölgesindeki ormanlarõn bağladõğõ CO2, 
86.780.087 ton/yõl iken 1995 yõlõnda bağlanabilen CO2 miktarõ 96.823.257 ton/yõl miktarõna 
ulaşmõştõr.  

 
Buna karşõlõk 1963 yõlõnda üretilen oksijen 63.779.296 ton/yõl iken bu değer 1995 yõlõnda 

71.161.135 ton/yõl miktarõna yükselmiştir. 
 

Dünya üzerinde oksijensiz bir yaşam olmayacağõna göre ormanlarõn bu konuda sağladõğõ 
ekonomik değer para ile ölçülemeyecek kadar fazladõr. 

 
Orman alanlarõnõn daraltõlmasõ sonucunda ortaya çõkan karbon tahribatõnõn yõllõk maliyeti 

verimli ormanlarda 48 dolar/ha, bozuk ormanlarda 4.1 dolar/ha olmak üzere 1997 verilerine göre 
Türkiye genelinde 463 milyon dolar olarak hesaplanmõştõr (Topak 1999). 

 
2.3.5. Ormanlarõn Hava Kirliliğini Azaltõcõ İşlevleri 

 
Ormanlar atmosferdeki katõ ve gaz halindeki kirleticileri bol yapraklõ tepe tacõnda tutarak 

süzer ve hava kirlenmesini azaltmada önemli roller oynar. Bir ağaç bir yõlda 1 ton tozu süzer ve 
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tozun yüzeyinde adsorbe olmuş bakteri , virüs ve zararlõ gazlarõ da zararsõz hale getirir. Ormanõn 
tepe çatõsõnda birikmiş bulunan toz ve zararlõ maddeler, yağõşlarla yõkanarak, orman toprağõna 
ulaşõr orada çeşitli yollarla zararsõz hale gelir.  

 
Ancak havadaki kirleticilerin miktarõ aşõrõ derecede artarsa ağaçlar bir süre sonra bundan 

zarar görür (Çepel 1999). 
 
2.3.6. Ormanlarõn Gürültü Şiddetini Azaltma İşlevleri 

 
Ormanlar çeşitli şekillerde ortaya çõkan gürültü kirliliğini azaltarak insanlara sakin bir 

yaşam mekanõ sağlamaktadõr. 
 

2.3.7. Ormanlarõn Gen Kaynağõ Olarak Ekolojik İşlevleri 
 

Orman ekosistemleri, içinde çeşitli bitki ve hayvan türlerini barõndõran yaşam 
mekanlarõdõr. Dünyadaki canlõ türlerinin % 50 si orman ekosistemleri içerisinde yaşamaktadõr. 
Türkiye�de 9000 �in üzerinde bitki türü tespit edilmiştir. Bunlardan buğday, arpa, mercimek, 
nohut gibi tahõl türleri de dahil olmak üzere 3000 endemik bitki türü, ekonomik önemi olan 122 
tür yerli bitki, tarõm ve ilaç endüstrileri tarafõndan hammadde olarak kullanõlan türlerin büyük bir 
bölümü ormanlarda barõnmaktadõr.  

 
Ülkemizde yaklaşõk 120 bin omurgasõz,472 balõk (192 si iç sularda), 426 kuş, 8 

kaplumbağa, 49 kertenkele, 36 yõlan, yaklaşõk 20 kurbağa  ve 120 memeli türü bulunmaktadõr. 
Memeli türlerin 4 ünün, kuş türlerinin 13�ünün neslinin yok olma tehlikesi  altõnda olduğu 
belirlenmiştir. Memeli türlerin %10 unun, kuşlarõn %9 unun ve balõklarõn %4 ünün tehdit altõnda 
olduğu saptanmõştõr.(Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planõ1998)) 

 
Tropik ormanlar, bitkisel ilaç hammaddesi üretim yerleridir. Tropik ormanlardan elde 

edilen bitkisel ilaç hammaddesinin ticari değeri yõllõk 15 milyon dolardõr. 
 
Hastalõk, soğuk, böceklere dayanõklõlõk ve yüksek verimli genlerin ihracõ, ilaç 

hammaddesi olabilecek türlerin tercih değeri, tohum satõşõ, ağaç yetiştiriciliği gibi faaliyetler 
karşõlõğõ Türkiye ormanlarõndan elde edilen gelir 1997 verilerine göre 89 milyon dolardõr (Topak 
1999). 

 
2.3.8. Ormanlarõn Rekreasyon İşlevleri 

 
Ormanlar kentlerde yaşayan insanlarõn karşõ karşõya kaldõğõ trafik, gürültü, kirli hava gibi 

olumsuz çevre koşullarõ nedeniyle oluşan bedensel ve ruhsal rahatsõzlõklarõ gidermek amacõyla 
yaptõklarõ gezilerin en tercih edilen mekanlarõdõr. 

 
Türkiye�de 428 orman içi dinlenme yerini yõlda ortalama 7 milyon kişi ziyaret etmektedir. 

Bu yerlere giriş ücretleri ve hizmet karşõlõğõ alõnõn para 1997 verilerine göre yõllõk 2 milyon 
dolardõr (Topak 1999). 
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Türkiye�de ulusal park, doğa rezervi, doğa parkõ, doğa anõtõ, yaban hayatõ rezervi, koruma 
ormanõ olarak ayrõlan alanlardan sağlanan gelir 1997 verilerine göre 6.5 milyon dolar olarak 
belirlenmiştir (Topak 1999). 

 
Özet olarak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse: 

 
Dünya Bankasõ uzmanlarõnca yapõlan Türkiye Ormancõlõk Sektör incelemesi sonuçlarõna 

göre Türkiye ormanlarõnda üretilen odun ve odun dõşõ ürünlerden 1997 üretim seviyelerine göre 
506 milyon dolar, ormanlarõmõzõn Ekolojik İşlevlerinin ülke ekonomisine katkõlarõnõn 1 milyar 
055 milyon dolar olduğu hesaplanmõştõr (Topak 1999) 

 
Yukarõda açõklanan değerlendirmelere göre: 

 
-Ormancõlõk sektörünün ülke ve bölge ekonomisi üzerinde fazla bir ağõrlõğõnõn olmadõğõ, 

ancak ormancõlõk sektörünün ürettiği hizmetlerin ve kayõt dõşõ kalan üretimlerinin parasal 
karşõlõklarõnõn da hesaplamalara katõlmasõyla üretim açõsõndan belli bir ağõrlõğa sahip olduğu 

-Bu sektörün ihracatõnõn ülke ihracatõ içindeki yerinin ihmal edilebilecek kadar az olduğu, 
dolayõsõyla bu sektörün iç tüketime hizmet ettiği, 

-Bu sektörün toplam çõktõlarõnõn önemli bir bölümünün ara talebe gittiği, diğer bir deyişle 
ekonomideki diğer sektörlerin taleplerini karşõladõğõ, 

-Ormancõlõk sektörünün sağladõğõ katma değerin büyük olmasõyla, bu sektörün işsizliği 
azaltmada ve gelir farklõlõklarõnõ düzeltmede önemli bir araç olarak kullanõlabileceği, 

 
Bu sektörün ekonomide yer alan diğer sektörlerle sahip olduğu sektörel bağlantõlar 

sonucunda, diğer sektörlerin hammadde ihtiyacõnõ karşõlayarak, bu sektörleri olumlu yönde 
etkilemekte olduğu ve ekonomideki üretim ve gelir etkisi az olmakla birlikte, yüksek istihdam 
etkisine sahip bulunduğu anlaşõlmaktadõr. 

 
Ormanlarõn özellikle parasal karşõlõğõ tam olarak ifade edilemeyen Ekolojik İşlevleri 

düşünüldüğünde, ormanlarõmõzõn sürdürülebilir kalkõnmadaki yeri ve ekonomik katkõlarõnõn ne 
kadar büyük boyutlarda olduğu ortaya çõkmaktadõr. 

 
2.4. Alõnmasõ Gerekli Tedbirler ve Uygulanacak Politikalar 

 
Ormanlar bir EKOSİSTEM olarak ele alõndõğõnda topluma sunduğu odun ve odun dõşõ 

ürünler yanõnda toprak koruma, su rejiminin düzenlenmesi, havanõn temizlenmesi, ülke 
savunmasõ ve ruh sağlõğõna olumlu etkileri, yaban hayatõnõn ve biyolojik çeşitliliğin 
sürdürülmesine olumlu katkõlarõ gibi fonksiyonel değerleri ile sürdürülebilir kalkõnmanõn en 
önemli aracõ olan vazgeçilmez doğal kaynaklardõr. 

 
Bu nedenle, orman ekosisteminin sürdürülebilir kalkõnmadaki yeri konusunda yapõlan 

saptamalar ve değerlendirmeler doğrultusunda, orman kaynaklarõnõn korunmasõ ve sürdürülebilir 
yönetimi için alõnmasõ gerekli tedbirler ve uygulanacak politikalar Dünya�da ve Türkiye�de 
olmak üzere iki alt başlõk altõnda ortaya konulmuştur. 
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2.4.1. Dünya Ormanlarõnõn Korunmasõ ve Sürdürüleblir Yönetimi İçin Alõnmasõ  
         Gerekli Tedbirler 

 
1. Doğal Ormanlarõn Korunmasõ Tedbirleri : 
Doğal ormanlarõn tõraşlama kesilerek yerine yetişme ortamõna uygun olmayan türlerle 

ağaçlandõrma yapõlmasõ özellikle monokültür nedeniyle yangõn ve böcek etkisine açõk ormanlarõn 
kurulmasõna neden olmakta, ekosistemin öğelerinde meydana gelen bu değişimler nedeniyle bu 
tür ormanlarõn altõndaki bitki ve hayvan türleri ile hava ve suyun kalitesinde değişimler meydana 
gelmektedir. O nedenle uygun yetişme ortamõ koşullarõnda doğal gençleştirme ile yeni orman 
kurma yoluna gidilmelidir. 

 
2. Orman Ürünleri Tüketiminin Dengelenmesi Tedbirleri : 
Odun hammaddesi üretiminde ve kullanõmõnda ekonomik düşünceler göz ardõ 

edilmektedir. Üretilen odun hammaddesinin yaklaşõk yarõsõ yakacak olarak kullanõlmaktadõr. 
Alternatif enerji kaynaklarõnõn değerlendirilmesi ormanlar üzerindeki  
Bu tür baskõyõ azaltacaktõr. 
   

3. Ormanlarõn Ekolojik İşlevlerinin Ön Plana Çõkarõlmasõ : 
Ekonomistlerin ormanlarõ sadece odun hammaddesi üreten bir kaynak olarak 

değerlendirmeyi bir tarafa bõrakõp daha önce açõklanan ekolojik işlevlerinin parasal olarak 
fiyatlandõrmalarõ gerekmektedir. Ancak bu şekilde Orman Ekosistemlerinin Sürdürülebilir 
kalkõnmadaki yeri tam olarak değerlendirilebilir. 

 
4- Orman Koruma Yasalarõnõn Yeniden Değerlendirilmesi Tedbirleri : 
Orman kaynaklarõnõ sömürücü bir şekilde kullanan bazõ ülkelerdeki bu durumun uluslar 

arasõ sözleşmelerle durdurulmasõ gereklidir. Çünkü ormanlarõn ekolojik işlevleri (sera gazlarõnõ 
azaltmak, oksijen üretmek, iklimi düzenlemek, biyolojik çeşitliliği korumak) sadece yöresel 
boyutta değil, küresel boyutlarda hizmet vermektedir. 
 

5- Orman Araştõrmalarõna Gereken Önemin Verilmesi 
Ormanlarõn korunmasõ için önemli olan ormanlarõn dinamiği, ormancõlõk yönetimi, orman 

envanteri, yangõn risk haritalarõ, orman sõnõrlamasõ gibi araştõrmalar için yeterli ödenek 
ayrõlmalõdõr. 

 
2.4.2. Türkiye�de Ormanlarõn Korunmasõ ve Sürdürülebilir Yönetimi İçin Alõnmasõ  
         Gereken Tedbirler ve Uygulanacak Politikalar 

 
Türkiye�de günümüzde ormanlarõn vazgeçilmez varlõklar olduğunu ülkenin sürdürülebilir 

kalkõnmasõndaki önemli yerini anlatmak, toplumda artan çevre bilinci nedeniyle düne göre bugün 
daha kolay olacaktõr. 

 
O nedenle Dünya ormanlarõnõn korunmasõ ilkeleri paralelinde Türkiye�de ormanlarõn 

korunmasõ ve sürdürülebilir yönetimi için  aşağõdaki tedbirler alõnmalõdõr. 
 
1-  6831 sayõlõ Orman Yasasõnda Orman tarifi ekosistem yaklaşõmõ ile yeniden ele alõnarak 

�Doğal bir sistem olarak orman, ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, toprak 
mikroorganizmalarõ gibi canlõ varlõklarla; toprak, su, õşõk, sõcaklõk gibi cansõz faktörlerin 
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oluşturduklarõ karşõlõklõ ilişki ve iletişim dokusunu teşkil eden bir doğa parçasõdõr� şeklinde 
değiştirilmelidir (Çepel 1999). 

 
2-  Orman alanlarõnõn azalmasõna neden olan yasal ve anayasal düzenlemeler kaldõrõlarak 

bunlarõn yerine ormanlarõn sürdürülebilirliğini sağlayacak yeni yasal düzenlemeler 
getirilmelidir. Bu konu ile ilgili olarak 6831 sayõlõ Orman Yasasõnõn 1,2,7,11,16,17,52,57 ve 
115 maddeleri ile 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanununda gereken değişiklikler yapõlmalõdõr. 
Ayrõca �Kamu Yararõ� ilkesi yeniden gözden geçirilerek orman alanlarõnõ azaltõcõ yöndeki 
uygulamalara neden olmasõ engellenmelidir. 

 
3-  Ormanlar ekosistem yaklaşõmõ ile çok amaçlõ (Odun üretimi, toprak muhafaza, su rejiminin 

düzenlenmesi, yaban hayatõnõn geliştirilmesi, tõbbi ve aromatik bitki üretimi vb.) planlanmalõ 
ve işletilmelidir. 
 

Bu maksatla Orman İşletme ünitelerini planlayan Orman Amenajman heyetlerinin 
kompozisyonu çok amaçlõ planlamayõ yapacak bilim dallarõndan uzmanlardan oluşmalõdõr. 
Günümüzde hazõrlanan orman amenajman planlarõ hem adlandõrma, hem içerik ve kapsam olarak 
orman kaynaklarõ yönetim planõna dönüştürülmelidir. 
 

Orman amenajman heyetlerinin doğru ve isabetli çok amaçlõ planlama yapabilmeleri, 
değişik bilim dalõndaki uzmanlardan oluşmalarõ yanõnda, plan ünitesindeki yörenin sosyal ve 
ekolojik koşullarõnõ iyi tanõmalarõna bağlõdõr. Bu görüşten hareketle amenajman heyetleri ana 
coğrafik bölgeler itibariyle konuşlandõrõlmalõdõr. 

 
Amenajman heyetleri aynõ zamanda hazõrladõklarõ planlarõn uygulamasõnõ izlemeli, 

denetlemeli ve değerlendirmelidir.  
 

4-  Ormanlarõ ekosistem olarak görmek, orman içinde ve civarõnda yaşayan orman köylüsünü de 
birlikte düşünmeyi gerektirir.  
 

Orman köylüsünün sosyal ve ekonomik durumunu iyileştirici tedbirler süratle alõnmalõdõr. 
Orman köylüsünün sosyal ve ekonomik durumunun iyileştirilmesi sadece Orman Bakanlõğõ�nõn 
sorumluluğunda çözülebilecek bir konu değildir.  

 
Bu nedenle ormanlarõn çok amaçlõ işletilmesi ve orman köylüsünün sosyo-ekonomik 

şartlarõnõn iyileştirilmesi havza bazõnda ele alõnmalõ, havza yönetim planlarõ havzaya hizmet 
götüren tüm kamu kuruluşlarõnõn yanõnda yerel yönetimlerin, mahalli halkõn, ve gönüllü 
kuruluşlarõn katõlõmõ ile yapõlmalõdõr.  

 
Havza bazõnda katõlõmcõ yaklaşõmla hazõrlanan entegre doğal kaynak yönetimi ve Kõrsal 

Kalkõnma planlarõ yine katõlõmcõ yaklaşõmla uygulanmalõdõr. Bu maksatla Havza Yönetim 
Birimleri kurulmalõdõr. 
 
5-  Ekosistem yaklaşõmõ kapsamõnda doğal ormanlarõn varlõğõ ve korunmalarõ büyük öneme 

haizdir. Mevcut ormanlarõn büyük çoğunluğunun doğal ormanlardan oluşmasõ ile Türkiye, 
Avrupa ülkelerine göre çok şanslõ durumdadõr. Buna karşõn bulunduğu coğrafya ve 
topoğrafya nedeniyle de hassas bir ekosisteme sahiptir. 
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Hassas yetişme ortamõ koşullarõna sahip olan yerlerin işletilmesinin koruma amacõna 
yönelik olmasõ gerekmektedir. Özellikle nadir ve risk altõndaki populasyonlar koruma statüsüne 
alõnmalõdõr. Korunan alan oranõ ilk planda % 30 seviyesine çõkarõlmalõdõr. Bu durumda bu yörede 
yaşayan orman köylüsüne ORKÖY ve ilgili kurumlar aracõlõğõ ile alternatif geçim kaynağõ 
sağlanmasõna öncelik verilmelidir.  

 
Koruma statüsüne alõnan doğal ormanlarõn odun üretimine katkõsõ plantasyon 

ormancõlõğõndan sağlanmalõdõr. 
 
6-  Plantasyon ormancõlõğõ için orman rejimine dahil entansif kültür metodlarõnõn 

uygulanabileceği hõzlõ gelişen tür ağaçlandõrmalarõna tahsis edilebilecek, halkõn kullanma 
baskõsõ olmayan alanlar oldukça kõsõtlõdõr. Buna karşõn orman rejiminde gözüken veya 
kamuya ait uygun araziler orman köylüsünün ve mahalli halkõn kullanõmõ ve mülkiyet 
iddialarõ altõndadõr. Bu alanlarda uygun olmayan şartlarda verimsiz tarõm yapõlmaya 
çalõşõlmaktadõr. Bu alanlarõn özel ağaçlandõrmaya yönlendirilmesi için özel yasal 
düzenlemeler ve ekonomik teşvik tedbirleri sağlanmalõdõr.  

 
7-  Özellikle son 10 yõldõr ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde görülen hava kirliliğinin 

orman ağaçlarõ üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltõlmasõ amacõyla, 1986 yõlõnda uygulamaya 
konulan �Hava Kalitesinin Korunmasõ�na dair yönetmelikteki değerlerin, vejetasyonun 
korunmasõnõ sağlamaya yönelik değerlere indirilmesi için gerekli çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

 
8-  Çok amaçlõ düzenlenen orman amenajman plan ünitelerinde odun dõşõ ürünlerin envanteri 

yer almalõ kullanõm kapasiteleri belirlenmelidir. Bu konuda mahalli yönetimler ve gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği yapõlmalõdõr. 

 
9-  Doğal ormanlardaki kardelen, ginsen, sütleğen, sahlep vb. türlerin yabani õrklarõ üzerindeki 

kullanõm baskõsõnõn hafifletilmesi için bu türlerin kültüre alõnmasõ teşvik edilmelidir.  
 
10-  Odun dõşõ ürünlerin ihracatõnõn disipline edilebilmesi için orman ürünleri karantinasõ 

kurulmalõdõr. 
 

11-  Uluslararasõ düzeydeki sürdürülebilir ormancõlõk müzakerelerinde başlõca bölgesel süreçler 
olarak yer almõş olan Tüm-Avrupa ve Yakõn Doğu Süreçlerinin çalõşmalarõna ülkemiz aktif 
olarak katõlmaktadõr. Sürdürülebilir ormancõlõk kriter ve göstergeleri bu süreçlerin önemli bir 
faaliyet alanõnõ oluşturmaktadõr. Ülkemiz ormancõlõğõndaki genel eğilimlerin ve gelişmelerin 
gözlemlenmesi ve sürdürülebilir orman yönetimine ilişkin gayretlerin uluslar arasõ ölçütlere 
uygun olarak geliştirilebilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle,  Türk ormancõlõğõnõn 
bölgesel ve uluslararasõ ormancõlõk müzakerelerinde etkin bir vizyona sahip olabilmesi için 
sürdürülebilir ormancõlõk kriter ve göstergeleri ile ilgili çalõşmalarõn yaygõnlaştõrõlmasõ ve bu 
amaçla araştõrma ve eğitim programlarõnda bu hususlara daha fazla yer verilmesi, uluslararasõ 
ormancõlõk alanõndaki faaliyetlerin daha yakõndan takip edilmesi zorunlu bir ormancõlõk 
politikasõ olarak benimsenmelidir.   
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BÖLÜM-3 
 

ORMAN ÜRÜNLERİ ARZ-TALEP İLİŞKİLERİ 
Giriş 
 
3.1.1. Amaç 
 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Ormancõlõk Sektörü Raporunun 

ondokuz bölümünden üçüncüsünü oluşturan bu bölümün amacõ, Orman Ürünleri Arz-Talep 
ilişkileri konularõnda dünyada ve Türkiye�deki durum, gelişme ve trendleri geniş bir perspektif 
içinde incelemek ve değerlendirmek suretiyle VIII. Plan dönemi için bu konularla ilgili ilke, 
politika ve hedeflerin saptanmasõnda ve karşõlaşõlan darboğazlar ve sorunlarõn çözümüne yönelik 
tedbirlerin alõnmasõnda gerekli katkõlarõ sağlamaktõr. Raporun ayrõca, ormancõlõk konularõ ile 
ilgili kişi ve kuruluşlara konu ile ilgili çalõşmalarõnda yarar ve katkõlar sağlamasõ beklenmektedir.   
 

3.1.2. Kapsam 
 

İki ana bölümden oluşan raporun birinci bölümünde odun hammaddesi, ikinci bölümünde 
ise odun dõşõ orman ürünleri için dünyada ve ülkemizdeki üretim, tüketim, dõş ticaret, piyasa ve 
fiat hareketleri ile ilgili geçmiş yõllarda ve özellikle VII. Plan dönemindeki gelişmeler, hedef ve 
gerçekleşmeler, sorun ve darboğazlar incelenmiş, önümüzdeki VIII. Beş Yõllõk Plan dönemi ve 
daha sonraki yõllar için (2023 yõlõna kadar) orman ürünleri ar-talep durumu ile ilgili gelişmelere 
ait tahminler, karşõlaşõlmasõ beklenen sorun ve darboğazlar ile bunlarõn çözümüne yönelik 
öneriler ortaya konulmuştur. Bu konularla ilgili istatistiki veriler metin içinde tablolar halinde 
verilmiştir.  
 

3.2.   Odun Hammaddesi Arz Talep İlişkileri 
 

3.2.1 Dünyada Odun Hammaddesi Arz-Talep İlişkileri İle  İlgili Durum Ve  
            Gelişmeler  

 
3.2.1.1. Dünyada Orman Alanlarõ Ve Kaynaklarõnõn Mevcut Durumu 

 
Halen 3.4 milyar hektar (ha) bir alana sahip bulunan orman kaynaklarõ dünya yüzeyinin 

yaklaşõk % 27�sini kaplamaktadõr. Bunun dõşõnda diğer ağaç ve odunsu bitki türlerinin kapladõğõ 
1.7 milyon ha civarõnda alan bulunmaktadõr (State of the World�s Forest, FAO, 1997). Yapõlan 
periyodik envanter ve değerlendirmeler, gelişmiş ülkelerde orman alanlarõnõn yapõlan 
ağaçlandõrmalar yoluyla bir miktar artmakta olduğunu buna karşõlõk gelişmekte olan ülkelerde ve 
dünya genelinde orman kaynaklarõnõn ciddi boyutlarda bozulmakta ve orman alanlarõnõn 
azalmakta olduğunu göstermektedir (dünyadaki ormansõzlaşmanõn 1980-1995 döneminde 180 
milyon ha, 1990-1995 döneminde ise 56.3 milyon ha civarõnda olduğu tahmin edilmektedir). 
Orman kaynaklarõnõn degradasyonu ve ormansõzlaşmanõn ana nedenleri arasõnda yakacak ve 
yapacak odun temini için aşõrõ üretim, tarõm arazisi kazanma amaçlõ açmacõlõk, düzensiz ve aşõrõ 
hayvan otlatmasõ, yangõnlar, böcek ve hastalõklar ile orman kaynaklarõnõn yönetimindeki 
yetersizlikler ve hatalar yer almaktadõr. Hõzlõ ve plansõz şehirleşme de özellikle civar ormanlarõn 
tahribat ve yok olmasõnda, Türkiye de dahil birçok ülkede rol oynamaktadõr. Mevcut ormanlarõn 
% 43�ü gelişmiş, % 57�si ise gelişmekte olan ülkelerde yer almakta, yaklaşõk % 3�ü 
ağaçlandõrma, % 97�si ise doğal ve yarõ-doğal ormanlardan oluşmaktadõr. Buna karşõlõk 
endüstriyel orman ağaçlandõrmalarõnõn (çoğunlukla hõzlõ gelişen türlerle tesis edilen) toplam 
odun üretim ve arzõ içinde giderek artan önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir.  
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FAO teşkilatõ tarafõndan 1998 yõlõnda yapõlan bir değerlendirmeye göre mevcut doğal 
orman alanlarõnõn (3 221 milyon ha) yaklaşõk yarõsõ (1 563 milyon ha) fiziki, hukuki ve diğer 
şartlar itibariyle odun üretimine müsaittir. Bu alanõn % 42�si müdahale görmemiş orman 
durumunda olup yaklaşõk üçte biri Rusya federasyonunda yer almaktadõr. Yol ve ulaşõm 
imkansõzlõğõ nedeniyle üretim yapõlamayan orman alanlarõ ise 365 milyon ha civarõnda olduğu 
tahmin edilmektedir (State of the World�s Forest, FAO, 1997). 

 
3.2.1.2.   Üretim, Tüketim Durumu 

 
Halen dünya ormanlarõndan yõllõk toplam odun üretimi 3.4 milyar m3 civarõnda 

gerçekleşmektedir. Odun ve odun ürünlerinin dünya ekonomisine katkõsõ yõllõk 4 milyar dolar 
(dünya toplam brüt yõllõk üretim değerinin yaklaşõk % 2�si) civarõndadõr (Forest Resources 
Assessment, FAO, 1995).  
 

Yakacak olarak kullanõlan odun miktarõ (1.8 milyar m3) halen toplam odun tüketiminin 
yarõdan fazlasõnõ (% 65) teşkil etmekte, buna karşõlõk toplam odun üretim değerinin sadece dörtte 
birini oluşturmaktadõr. Yakacak odun tüketiminin toplam odun tüketim miktarõ içindeki payõ 
gelişmiş ülkelerde sadece % 33 iken bu oran gelişmekte olan ülkelerde % 81 civarõnda  
gerçekleşmektedir (Afrika kõtasõnda % 91, Asyada % 82, Güney Amerikada % 70). Odun ve 
odun kökenli yakõtlarõn dünya toplam enerji tüketimi içindeki payõ % 7 civarõnda iken, bu oran 
gelişmekte olan ülkelerde % 15�e ulaşmaktadõr (State of the World�s forests, FAO, 1995).  
 

Endüstriyel odun tüketimindeki durum ise yakacak odunun tersine olup toplam 1.5 milyar 
m3 civarõndaki dünya yõllõk endüstriyel odun tüketiminin yaklaşõk % 70�i gelişmiş ülkelerde 
üretilmekte ve tüketilmektedir. Endüstriyel odun üretiminin yaklaşõk % 60�õ tomruk ve direk, % 
30�u lif-yonga ve kağõtlõk odun ve geri kalan % 10�u diğer endüstriyel odun olarak 
gerçekleşmektedir. Tomruk üretiminin üçte ikisi ibreli, üçte biri yapraklõ odundan yapõlmaktadõr. 
Toplam endüstriyel odun üretiminin % 40�õ Kuzey Amerika, % 25�i Avrupa ülkelerinde 
gerçekleşmektedir. Endüstriyel, yakacak ve toplam odun üretim ve tüketimi ile ilgili değerler 
ayrõntõlõ olarak Tablo 14-20�de verilmiştir.  

 
3.1.2.3. Dõş Ticaret (İthalat Ve İhracat) Durumu 

 
Endüstriyel, yakacak ve toplam odun ithalat ve ihracat durumu ile ilgili bilgiler 1993-

1997 dönemi için Tablo 14, 16-18�de verilmiştir. Bu tablolarõn incelenmesinden görüleceği 
üzere,  dünyada yõllõk uluslararasõ endüstriyel odun ticareti (ithalat/ihracat) 120-130 milyon m3, 
yakacak odun ticareti ise 6-7 milyon m3 civarõnda gerçekleşmektedir. Endüstriyel odunda Asya 
ve Avrupa ülkeleri ana ithalatçõ durumunda iken, İhracatõn büyük bölümü Kuzey Amerika, 
Avrupa ve Okyanusya ülkelerinden yapõlmaktadõr. Yakacak odunda ise gerek ithalat gerekse 
ihracatõn büyük kõsmõ Asya ve Avrupa ülkeleri arasõnda gerçekleşmektedir. Avrupa Birliği (AB) 
ülkeleri hem endüstriyel hem de yakacak odun ithalat ve ihracatõnda önemli bir paya sahip 
bulunmaktadõr. Dünya odun ticaretinde önde gelen ülkelerin yaptõklarõ ithalat ve ihracat 
miktarlarõ Tablo 18�de, ithalat harcamalarõ ile ihracat gelirleri Tablo 19�da ve ithal/ihraç fiyatlarõ 
ile ilgili bilgiler Tablo 21�de verilmiştir.  

 
Bazõ uzmanlara göre, Türkiye�nin, ilgili tablolarda gösterilen resmi ithalat miktarlarõ 

dõşõnda, kayõt dõşõ endüstriyel odun ithalatõnõn çok önemli miktarlarda olduğu ileri sürülmektedir. 
Örneğin VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Orman Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanõ Prof. Dr. Yalçõn ÖRS�e göre kayõt dõşõ yurda sokulan ve çoğunlukla Rusya ve eski 
Sovyetler Birliğinden ayrõlan Türk Cumhuriyetlerinden (Gürcistan vb.) gelen kalõn çaplõ ve 
yüksek kaliteli tomruk miktarõ birkaç milyon m³�ü bulmaktadõr. Ancak bu durumu belgeleyen 
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araştõrma veya belgelerin bulunmamasõ nedeniyle raporumuzda bu değerlerin kullanõlmasõ uygun 
ve mümkün görülmemiştir. Bununla beraber Orman Ürünleri Sanayii Raporunda muhtemelen bu 
raporumuzdan çok daha yüksek miktarlarda verilebilecek endüstriyel odun ithalat ve orman 
ürünleri sanayii tüketim değerleri üzerinde düşünülmesi ve bu çelişkiyi açõklamaya yönelik 
gerekli envanter ve araştõrma çalõşmalarõnõn OGM. ve orman ürünleri sanayii konusunda çalõşan 
kurumlar ve uzmanlarla müştereken önümüzdeki dönemlerde süratle gerçekleştirilmesi uygun 
olacaktõr. 
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Tablo 14: Dünyada, Kõtalar İtibariyle ve Bazõ Ülke Topluluklarõ İçin 1993-1997 Yõllarõnda Endüstriyel  Odun Üretim, Tüketim,  İthalat Ve İhracat  
                  Miktarlarõ 

Üretim (1 000 m3) Tüketim (1 000 m3) 

1997 
Dünya, kõta, 

Ülke topluluğu 1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 
Toplam Fert başõna (m3) 

Dünya (toplam) 1 480102 1 480 988  1 512 946 1 503 417 1 522 759 1 486 343  1494 127 1 519 757 1 509 932 1 537 296 0.263 

Afrika 61 596 65 496 66 302 66 280 67 128 56 748 60 042 60 647 59 547 60 557 0.080 

Kuzey ve Orta Amerika 581 227 598 794 602 722 601 902 613 535 565 403 584 393 589 285 589 276 603 319 1.293 

Güney Amerika 120 367 127 863 133 014 129 086 130 086 113 913 119 253 120 990 120 275 121 135 0.370 

Asya 269 234 265 242 267 606 278 296 277 165 320 692 317 969 322 692 333 757 333 602 0.094 

Avrupa 409 816 383 615 402 232 387 521 393 560 405 866 389 240 403 918 384 943 394 484 0.541 

Okyanusya 37 862 39 978 41 070 40 322 41 285 23 721 23 230 22 225 22 134 24 199 0.832 

Ülke topluluklarõ            

AT 198 578 221 136 230 518 212 892 221 764 213 569 244 932 257 777 233 706 249 335  

NAFTA 577 239 594 176 598 111 597 598 609 264 561 416 579 725 584 608 584 873 598 945  

ECO (1) 8 715 8 625 8 104 8 671 8 815 8 811 8 641 8 219 8 936 9 097  

 İthalat (1 000 m3) İhracat (1 000 m3) 

Dünya (toplam) 110 270 126 911 137 752 124 685 134 603 104 029 113 773 130 940 118 168 120 065  

Afrika 426 833 896 661 904 5 274 6 290 6 551 7 393 74 75  

Kuzey ve Orta Amerika 6 995 8 410 10 393 9 313 10 596 22 819 22 811 23 831 21 939 208 12  

Güney Amerika 33 36 85 34 28 6 488 8 645 12 108 8 845 89 79  

Asya 65 712 66 925 70 167 69 229 69 767 14 254 14 198 15 081 13 767 133 29  

Avrupa 37 085 50 693 56 198 45 435 53 295 41 035 45 067 54 512 48 012 523 71  

Okyanusya 19 14 13 13 13 14 159 16 762 18 857 18 212 17 099  

Ülke topluluklarõ            

AT 33 373 44 598 48 304 38 806 46 077 17 739 20 802 21 048 17 990 18 436  

NAFTA 6 915 8 279 10 228 9 156 10 420 22 738 22 729 23 742 21 882 20 741  

ECO  113 128 132 284 296 60 10 21 25 23  

Kaynak : FAO, 1997 Yearbook of Forest Products           AT    : Avrupa Topluluğu ülkeleri               NAFTA : ABD, Kanada, Meksika    
                               ECO : Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kõrgõzistan, Özbekistan, Pakistan,  Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan 
1   Türkiye,  Tacikistan ve Türkmenistan�a ait değerlere hariçtir.
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Tablo 15 :    Dünyada ve Kõtalar İtibariyle 1997 Yõlõnda Endüstriyel Odun Üretiminin Değişik Ürün Çeşitlerine Dağõlõmõ 
 

 

1997 Yõlõ Üretimi 

Tomruk 

İbreli Yapraklõ Toplam 

Lif-yonga odunu, 

kağõtlõk odun 

Diğer 

endüstriyel odun 

Endüstriyel odun 

genel toplam 

Dünya, kõta 

(1 000 m3) (%) (1 000 m3) (%) (1 000 m3) (%) (1 000 m3) (%) (1 000 m3) (%) (1 000 m3) (%) 

 

Dünya (toplam) 

 

 

631 712 

 

41.4 

 

316 884 

 

20.8 

 

948 596 

 

62.3 

 

413 864 

 

27.2 

 

160 298 

 

10.5 

 

1 522 759 

 

100.0 

 

Afrika 

 

6 864 

 

0.5 

 

18 163 

 

1.2 

 

25 027 

 

1.7 

 

11 921 

 

0.8 

 

30 180 

 

2.0 

 

67 128 

 

4.5 

Kuzey ve Orta  

Amerika 

 

322 431 

 

21.2 

 

85 492 

 

5.6 

 

407 923 

 

26.8 

 

185 654 

 

12.2 

 

19 958 

 

1.3 

 

613 535 

 

40.3 

 

Güney Amerika 

 

36 830 

 

2.4 

 

41 630 

 

2.7 

 

78 460 

 

5.1 

 

43 368 

 

2.8 

 

8 257 

 

0.6 

 

130 085 

 

8.5 

 

Asya 

 

61 292 

 

4.0 

 

115 689 

 

7.7 

 

176 981 

 

11.7 

 

29 551 

 

1.9 

 

70 633 

 

4.6 

 

277 165 

 

18.2 

 

Avrupa 

 

186 466 

 

12.2 

 

47 622 

 

3.1 

 

234 088 

 

15.3 

 

130 130 

 

8.6 

 

29 342 

 

1.9 

 

393 560 

 

25.8 

 

Okyanusya 

 

 

17 829 

 

1.2 

 

8 288 

 

0.5 

 

26 117 

 

1.7 

 

13 240 

 

0.9 

 

1 928 

 

0.1 

 

41 285 

 

2.7 

Kaynak : FAO, 1997 Yearbook of Forest Products  
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Tablo  16: Dünyada, Kõtalar İtibariyle Ve Bazõ Ülke Topluluklarõ İçin 1993-1997 Yõllarõnda Yakacak Odun (1) Üretim, Tüketim, İthalat ve  
                  İhracat Miktarlarõ 

Üretim (1 000 m3) Tüketim (1 000 m3) 
1997 Dünya, kõta, 

Ülke topluluğu 1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 
Toplam 

Fert başõna 
(m3) 

Dünya (Toplam) 1 789 721 1 811 186 1 832 315 1 847 092 1 854 481 1 790 048 1 810 502 1 831 745 1 846 198 1 853 313 0.317 

Afrika 475 181 490 577 502 548 514 051 525 747 475 167 490 450 502 471 513 773 525 459 0.693 

Kuzey ve Orta Amerika 153 529 154 556 157 195 151 561 138 143 153 448 154 492 157 104 151 292 138 062 0.296 

Güney Amerika 200 195 197 902 192 687 194 450 194 918 199 921 197 734 192 454 193 934 194 528 0.595 

Asya 858 542 872 296 884 700 897 060 907 830 858 298 871 753 884 266 896 928 907 764 0.257 

Avrupa 93 523 87 105 86 435 81 214 79 087 94 455 87 328 86 713 81 526 78 747 0.108 

Okyanusya 8 750 8 750 8 750 8 756 8 756 8 759 8 745 8 737 8 745 8 753 0.301 

Ülke topluluklarõ            

AT 39 209 37 186 36 090 36 709 36 604 38 297 38 387 37 221 38 472 38 191  

NAFTA 113 124 113 361 115 482 109 621 95 819 113 235 113 269 115 375 109 336 95 730  

ECO (1) 33 892 34 911 36 040 37 177 38 262 33 893 34 911 36 040 37 179 38 263  

 İthalat (1 000 m3) İhracat (1 000 m3) 

Dünya (toplam) 5 633 5 192 5 267 5 704 5 837 5 307 5 876 5 837 6 597 7 005  

Afrika 306 350 399 110 78 321 478 476 388 366  

Kuzey ve Orta Amerika 693 745 535 414 464 774 810 626 683 544  

Güney Amerika 7 46 56 62 66 282 212 289 579 457  

Asya 1 770 1 493 1 621 2 047 2 132 2 014 2 036 2 054 2 179 2 198  

Avrupa 2 846 2 556 2 655 3 069 3 095 1 914 2 333 2 377 2 756 3 435  

Okyanusya 11 2 1 2 2 2 7 15 12 5  

Ülke topluluklarõ            

AT 2 427 2 048 2 093 2 592 2 537 650 847 963 829 951  

NAFTA 684 727 519 396 455 772 810 626 681 543  

ECO 2 1   2 1       

Kaynak : FAO, 1997 Yearbook of Forest Products                               
(1) Odun kömürü için kullanõlan odun dahildir.     

(2) (2)  Türkiye hariç olup ayrõca Tacikistan ve Türkmenistan, Kõrgõsistan ve Özbekistan  için bilgi temin edilemediğinden bu değerlere dahil değildir.  
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Tablo 17 : Dünyada, Kõtalar İtibariyle Ve Bazõ Ülke Topluluklarõ İçin 1993-1997 Yõllarõnda Toplam Odun  (Endüstriyel Ve Yakacak)  
                  Üretim, Tüketim, İthalat Ve İhracat Miktarlarõ 

Üretim (1 000 m3) Tüketim (1 000 m3) 

1997 

Dünya, kõta, 

Ülke topluluğu 

1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 Toplam Fert başõna 

(m3) 

Dünya (toplam) 3 269 823 3 292 174 3 345 260 3 350 508 3 377 238 3 276 391 3 304 628 3 351 501 3 356 131 3 390 610 0.580 

Afrika 536 779 556 075 568 850 580 331 592 875 531 915 550 491 563 118 573 321 586 016 0.773 

Kuzey ve Orta Amerika 734 755 753 350 759 917 753 463 751 678 718 850 738 884 746 388 740 568 741 382 1.589 

Güney Amerika 320 563 325 763 325 701 323 536 325 003 313 834 316 987 313 445 314 209 315 663 0.965 

Asya 1 127 776 1 137 538 1 152 305 1 175 355 1 184 994 1 178 991 1 189 723 1 206 958 1 230 685 1241 366 0.351 

Avrupa 503 339 470 720 488 667 468 735 472 647 500 321 476 568 490 630 466 470 473 231 0.649 

Okyanusya 46 611 48 728 49 820 49 088 50 041 32 480 31 975 30 962 30 878 32 952 1.134 

Ülke topluluklarõ            

AT 235 017 258 312 266 608 249 510 258 368 252 609 283 319 294 955 272 178 287 596  

NAFTA 690 363 707 537 713 603 707 219 705 083 674 451 693 004 699 982 703 208 694 674  

ECO (1) 42 608 43 438 44 119 45 848 47 077 42 665 43 558 44 359 46 116 47 362  

 Ithalat (1 000 m3) Ihracat (1 000 m3) 

Dünya (toplam) 115 905 132 103 143 018 130 387 140 440 109 336 119 647 136 777 124 765 127 070  

Afrika 731 1 184 1 295 770 982 5 594 6 768 7 027 7 781 7 841  

Kuzey ve Orta Amerika 7 688 9 155 10 928 9 727 11 059 23 593 23 620 24 456 22 622 21 356  

Güney Amerika 41 81 141 96 95 6 770 6 857 12 398 9 424 9 436  

Asya 67 482 68 418 71 787 71 276 71 899 16 268 16 234 17 135 15 946 15 527  

Avrupa 39 932 53 249 58 853 48 504 56 390 42 949 47 400 56 889 50 769 55 806  

Okyanusya 31 16 14 14 15 14 162 16 768 18 872 18 223 17 104  

Ülke topluluklarõ            

AT 72 891 46 647 50 397 40 588 48 593 18 378 21 649 22 010 18 818 19 386  

NAFTA 7 588 9 005 10 747 9 552 10 785 23 510 23 539 24 367 22 564 21 283  

ECO 1 115 130 134 291 306 60 10 18 24 23  

Kaynak : FAO, 1997 Yearbook of Forest Products                       
      (1)  Türkiye hariç olup ayrõca Tacikistan ve Türkmenistan için bilgi temin edilemediğinden bu değerlere dahil değildir.  
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Tablo 18 : Odun Üretimi, Tüketimi, İthalat Ve İhracatõnda Önde Gelen Ülkelerde 1997 Yõlõnda Üretim,   Tüketim, İthalat Ve İhracat  
                   Miktarlarõ Ve Türkiye İle Mukayesesi 

ÜRETİM TÜKETİM 

Endüstriyel odun Yakacak odun Toplam odun Endüstriyel odun Yakacak odun Toplam odun 

Ülke 1000 m3 Ülke 1000 m3 Ülke 1000 m3 Ülke 1000 m3 M3/kişi Ülke 1000 m3 M3/kişi Ülke 1000 m3 M3/kişi 

ABD 416 092 Hindistan 281  425 ABD 490 692 ABD 399 868 1.472 Hindistan 281 417 0.293 ABD 474 499 1.747 

Kanada 185  859 Çin 204  505 Çin 313  223 Kanada 191 700 0.164 Çin 204 467 0.164 Çin 318 348 0.255 

Çin 108  718 Endonezya 155  700 Hindistan 306  455 Çin Brezilya 113 881 0.760 Endonezya 154 661 0.760 Hindistan 307 104 0.320 

Brezilya 84 661 Brezilya 135  652 Brezilya 220  313 Brezilya 83 296 0.831 Brezilya 135 635 0.831 Brezilya 218 931 1.342 

Rusya 63 190 Nijerya 108  905 Endonezya 202  989 Japonya 68 860 0.919 Nijerya 108 807 0.919 Endonezya 201 444 0.990 

İsveç 56 400 ABD 74  600 Kanada 191 178 İsveç 63 202 0.275 ABD 74 600 0.275 Kanada 197 033 6.580 

Finlandiya 47 187 Etopya 49  287 Nijerya 117  387 Finlandiya 54 068 0.828 Etopya 49 287 0.828 Nijerya 117 246 0.991 

Endonezya 47 289 Kongo 47  715 Rusya 83  968 Endonezya 46 783 10.515 Kongo 47 715 0.993 Japonya 70 894 0.561 

Malezya 35 788 Kenya 39  981 İsveç 60 224 Rusya 44 884 1.407 Kenya 39 981 1.407 İsveç 62 277 7.607 

Almanya 34 538 Filipin 38  218 Finlandiya 51 281 Almanya 31 006 0.537 Filipin 38 217 0.537 Rusya 65 570 0.444 

  

TÜRKİYE 10 074  14 441  24 515  11 578 0.185  13 979 0.224  25 557 0.419 

İTHALAT İHRACAT 

Endüstriyel odun Yakacak odun Toplam odun Endüstriyel odun Yakacak odun Toplam odun 

Ülke 1000 m3 Ülke 1000 m3 Ülke 1000 m3 Ülke 1000 m3 Ülke 1000 m3 Ülke 1000 M3 

Japonya 47 321 Japonya 630 Japonya 47 951 Rusya 18 631 Letonya 1047 Rusya 18 723 

Kore 9 470 Almanya 555 Kore 9 924 ABD 18 243 Endonesya 1039 ABD 18 542 

Çin 8 880 İtalya 466 Çin 9 151 Avustralya 8 075 Fransa 484 Avustralya 8 080 

İsveç 8 569 Kore 454 İsveç 8 731 Malezya 6 783 Çin 309 Malezya 6 694 

Kanada 8 325 Norveç 414 Kanada 8 447 Şili 6 174 Arjantin 321 Şili 6 174 

Finlandiya 7 682 ABD 331 Finlandiya 7 747 Almanya 5 965 ABD 299 Almanya 6 011 

Avusturya 7 365 İngiltere 289 Avysturya 7 630 Yeni Zelanda 5 828 Slovakya 259 Yeni Zelanda 5 828 

Italya 6 013 Çin 271 İtalya 6 479 Fransa 3 636 Polonya 221 Fransa 4 120 

Bel-Lüx. 4 088 Avusturya 265 Norveç 3 895 Çek Cum. 3 136 Macaristan 214 Çin 4 026 

Fransa 3 189 Bel-Lüx. 170 Fransa 3 320 Güney Afrika 2 541 Malezya 211 Letonya 3 307 

 

TÜRKİYE 1 074  -  1 074  25  -  25 

Kaynak : 1) FAO, 1997 Yearbook of Forest Products                          

               2) DİE, 1999



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                                                                                                                               Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    65 

Tablo  19 : 1997 Yõlõnda Odun İthalat Ve İhracatõnda Önde Gelen Ülkeler İçin İthalat Harcamalarõ İhracat Gelirleri Ve Türkiye İle  
                   Mukayesesi 
 

Endüstriyel Odun  Yakacak Odun Toplam Odun 

İthal Harcamalarõ İhraç Gelirleri İthal Harcamalarõ İhraç Gelirleri İthal Harcamalarõ İhraç Gelirleri 

Ülke Milyon $ Ülke Milyon $ Ülke Milyon $ Ülke Milyon $ Ülke Milyon $ Ülke Milyon 

$ 

Japonya 5 810 ABD 2 186 Japonya 57 Endonezya 39 Japonya 5 867 ABD 2 209 

Çin 1 257 Rusya 1 032 Almanya 36 Hindistan 30 Çin 1 270 Rusya 1 035 

Kore 972 Malezya 874 Kore 29 ABD 23 Kore 1 001 Malezya 885 

İtalya 531 Gabon 458 İtalya 21 Letonya 20 İtalya 552 Gabon 458 

İsveç 399 Yeni Zelanda 429 İngiltere 19 Fransa 19 İsveç 407 Yeni Zelanda 429 

Norveç 389 Avustralya 421 Norveç 15 Polonya 16 Norveç 404 Avustralya 421 

Kanada 383 Papua Gine 415 Çin 13 İsviçre 15 Kanada 389 Papua Gine 415 

Avusturya 322 Çin  360 Belçika-Lüxe. 11 Filipin 15 Avusturya 331 Çin 390 

Finlandiya 319 Fransa 306 Avusturya 9 Güney Afrika 14 Finlandiya 312 Fransa 325 

Fransa 311 Almanya 290 İsveç 8 Arjantin 13 Fransa 319 Almanya 293 

 

TÜRKİYE 132  6.9  -  -  132  6.9 

           Kaynak : 1) FAO, 1997 Yearbook of Forest Products,       2) DİE, 1999 
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Tablo  20: AB Ülkelerinde 1997 Yõlõnda Odun Üretim, Tüketim, İthalat Ve İhracat Durumu Ve Türkiye İle  Mukayesesi 

000 m³ 

Üretim Tüketim İthalat İhracat 

Ülke Endüstriyel 

odun 

toplam 

Yakacak 

odun 

toplam 

Genel 

toplam 

Endüstriyel 

odun 

toplam 

Yakacak 

odun 

toplam 

Genel 

toplam 

Endüstriyel 

odun 

toplam 

Yakacak 

odun 

toplam 

Genel 

toplam 

Endüstriyel 

odun 

toplam 

Yakacak 

odun 

Toplam 

Genel 

toplam 

Almanya 34 538 2 426 37 014 31 006 2 985 33 941 2 433 555 2 988 5 965 46 6 011 

Avusturya 11 902 3 423 15 325 16 767 3 666 20 433 7 365 265 7 630 2 500 22 2 522 

Bel-Lüx. 3 485 500 3 985 6 263 605 6 868 4 088 170 4 258 1 310 65 1 375 

Danimarka 1 797 491 2 288 2 113 635 2 748 687 157 844  371 13 384 

Finlandiya 47 187 4 094 51 281 54 068 4 154 58 222 7 682 65 7 747 801 5 806 

Fransa 30 643 10 466 41 109 30 146 10 163 40 309 3 139 181 3 320 3 636 484 4 120 

Hollanda  986 131 1 117 1 130 229 1 359 697 136 833 553 38 591 

İngiltere 7 250 262 7 512 7 923 515 8 438 725 289 1 014 52 36 88 

İrlanda 2 117 63 2 180 1 788 63 1 851  77 6 83 406 6 412 

İspanya 12 433 3 588 16 021 14 299 3 459 17 758 2 333 64 2 397 467 193 660 

İsveç 56 400 3 824 60 224 63 302 3 975 67 277 8 569 162 8 731 1 667 11 1 678 

İtalya 3 924 648 9 212 9 925  643 15 674 6 013 466 6 479 12 5 17 

Portekiz 8 428 5 288 9 076 9 924 5 749 10 567 2 189 17 2 206 693 23 716 

Yunanistan 674 1 350 2 024 751 1 350 2 101 80 4 84 3 4 6 

TOPLAM 221 764 36 554 258 368 249 405 38 191 287 546 46 077 2 537 48 614 18 436 951 19 386 

TÜRKİYE 10 074 14 441 24 515 11 578 13979 25 557 1 074 - 1 074 25 - 25 

Kaynak : 1) FAO, 1997 Yearbook of Forest Products         
                2) OGM, 1999                   
                3) DİE, 1999                    

  AB:AvrupaBirliği
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Tablo  21:    Değişik Ülkelerde 1996-1998 Yõllarõnda Tomruk  Ve Kağõtlõk Odun Ortalama Satõş Fiatlarõ (US$/m³)  
TOMRUK KAĞITLIK ODUN 

İbreli türler Geniş yapraklõ türler İbreli türler 

Ülke Satõş yeri Yõl Ladin/ 

göknar 

 

Çam 

 

Sedir 

 

Duglaz 

Bõçkõlõk tomruk Soymalõk 

tomruk 

 

Kayõn 

 

Meşe 

 

Huş 

Bõçkõlõk 

tomruk 

Soymalõk 

tomruk 

Tropik 

ağaç türü 

Ladin/ 

Göknar 

 

Çam 

 

İbreli 

 

Yonga 

  1996 52-66            26    

Avusturya Yol  kenarõ 1997 75-90            32    

  1998 79-90            33    

  1996     55 137    61 244    24  

Çek Cum. Yol  kenarõ 1997     50 125    52 224    21  

  1998     57 123    51 226    28  

  1996 44 53       53    26 21   

Finlandiya Dikili 1997 42 51       50    25 18   

  1998 39 51       51    25 18   

  1996 53 61               

İsveç Yol  kenarõ 1997 54 55               

  1998 50 56               

 Yol  kenarõ 

FOB 

1996 96 

- 

     - 

150 

- 

196 

        

İsviçre Yol  kenarõ 

FOB 

1997 81 

- 

     - 

160 

- 

150 

        

 Yol  kenarõ 

FOB 

1998 82 

- 

     - 

165 

- 

147 

        

  1996     83        46 46   

Norveç FOB 1997     70        38 36   

  1998     68        39 34   

  1996     79           64 * 

Kanada Yol  kenarõ 1997     79           56 * 

 * FOB 1998     67           60 * 

  1996   206 308             

Japonya Depo 1997   179 278             

  1998                 

  1996            312-350     

Gabon FOB 1997            296-330     

  1998            290-324     

  1996            238-284     

Kamerun FOB 1997            224-283     

  1998            205-285     

    Kaynak  :  Forest Products Prices, United Nations Economic Commission for Europe-FAO, 1999 
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3.2.1.4. Odun Üretim, Tüketim ve Dõş Ticareti ile İlgili Gelişmeler ve Trendler    
 

Odun üretimi, tüketimi ve dõş ticareti ile ilgili olarak son yõllarda yaşanmakta olan önemli 
gelişmeler ve trendler aşağõda incelenmiştir. 
 

-  Ekonomik büyüme ve milli gelir artõşõ endüstriyel odun tüketiminin artmasõna, yakacak 
tüketiminde ise bir miktar azalmaya neden olurken, dünyada devam etmekte olan nüfus artõşõ 
sonucu gerek endüstriyel gerekse yakacak odun toplam tüketim ve talebinde artõş devam 
etmektedir.  

-  Ormanlarõn odun dõşõ faydalarõ ve özellikle çevresel ve sosyal hizmet ve fonksiyonlarõ 
ile ilgili bilinçlenme ve taleplerin artmasõ doğrultusunda, doğal orman alanlarõndan yapõlan odun 
üretim miktarlarõnda bir miktar azalma, odun üretimi dõşõnda amaçlar için yönetilen orman 
alanlarõ ve koruma statüsüne alõnan alanlarda önemli artõşlar ve bu durum sonucunda, odun 
üretimi amaçlõ yönetilen orman alanlarõnda azalma görülmektedir. Bu gelişme sonucu, dünyada 
artmakta olan odun hammaddesi ihtiyaç ve talebinin küçülen üretim orman  alanlarõndan (birim 
alanda üretimi artõracak daha entansif silvikültürel uygulamalarõ ile) ve tesis edilecek yeni 
endüstriyel ağaçlandõrmalar yoluyla karşõlanmasõ gerekliliği ortaya çõkmaktadõr.  

-  Son yõllarda bilinçlenen ve güçlenen mahalli topluluklar ve sivil toplum örgütleri başta 
olmak üzere toplumun değişik ilgi guruplarõnõn orman kaynaklarõnõn yönetiminde orman idaresi 
ile beraber söz sahibi olmayõ, karar alma, uygulama ve faydalanma safhalarõnda daha aktif 
katõlõm sağlamayõ talep etmektedir. Bu durumda orman kaynaklarõnõn daha katõlõmcõ ve çok 
amaçlõ yönetimine yönelik politika ve stratejilerin güçlendirilmesi ihtiyacõ ortaya çõkmaktadõr.  

-  Ana odun ihracatçõsõ olan bazõ ülkelerde ekonomik büyüme sonucu iç tüketimin arttõğõ 
ve işlemeden hammadde halinde odun ihracatõnõ azaltmaya yönelik politika ve gayretlerin 
güçlendiği görülmektedir. Ayrõca kalõn çaplõ ağaçlarõn ve tropik ağaç türleri tomruklarõnõn 
ihracatõnda son yõllarda başlayan azalmanõn artarak devam edeceği beklenmektedir. 

- Toplam odun hammaddesi arzõ içinde, endüstriyel ağaçlamalardan ve ormansõz 
yörelerde küçük ağaçlandõrmalar ve agroforestry uygulamalarõndan sağlanan odun üretiminin 
payõnõn giderek artmakta olduğu görülmektedir. 

- Orman kaynaklarõnõn sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi çabalarõ içinde 
sertifikasyon uygulamalarõ özellikle son yõllarda dikkati çeken diğer bir gelişme durumundadõr 3. 
Ancak odun hammaddesinin gerek iç gerekse dõş pazarlara, sürdürülebilir şekilde yönetilen 
orman alanlarõndan arzõnõ sağlamayõ amaçlayan sertifikalandõrma çalõşmalarõnõn odun arzõ, 
talebi, fiatlar ve dõş ticaret durumu üzerinde de henüz belirgin etkileri görülmemiştir. Bir görüşe 
göre bu çalõşmalara öncülük etmekte olan ve ana odun ihracatçõsõ durumundaki bazõ ülkelerin 
esas beklentileri dünya dõş ticareti içinde avantaj sağlamaktõr. Halen ağõrlõklõ olarak odun 
üretimini dikkate alan sertifikasyon çalõşmalarõnõn yakõn gelecekten itibaren odun dõşõ orman 
ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi beklenmektedir.  

- Devam etmekte olan teknolojik gelişmeler odun hammaddesi talep ve ticaretinde çok 
önemli rol oynamakta olup etkiler çoğunlukla : a) odun istihsal ve işleme kayõplarõnda önemli 
azalmalar; b) ince çaplõ odun kullanan teknolojilerin gelişmesi neticesi kalõn çaplõ odun tüketim 
ve talebinde azalma; c) odun yerine ikame maddeleri kullanõmõnõn artmasõ şeklinde (özellikle 
inşaat, mobilya, kağõt ve lif-yonga sektörlerinde) olmaktadõr . 
 

                                                           
3  Orman alanlarõ ve odun üretimi üzerinde sertifikasyon uygulamalarõ ile ilgili girişim ve faaliyetler halen uluslararasõ, bölgesel ve ülkesel 
düzeylerde devam etmektedir.  Uluslararasõ faaliyetler içinde özellikle bir sivil toplum örgütü olan Forest Stewardship Council (FSC) ve 
Uluslararasõ standardidasyon Teşkilatõ�nõn (ISO) çalõşmalarõ dikkati çekmektedir. FSC tarafõndan bugüne kadar sürdürülebilir şekilde 
yönetildiği tebit edilerek sertifika sağlanan orman alanõnõn 10.3 milyon ha�a ulaşmakta olup bu alanlar çoğunlukla Kuzey Amerika ve Avrupa 
ülkelerinde (% 58�I İsveç ve Polonyada) yer almaktadõr. Avrupa Birliği tarafõndan yürütülen çalõşmalar içinde ise Ekolojik Yönetim ve Muhasebe 
Sistemi ile Ekolojik Etiketleme Programõ yer almaktadõr. Sertifikasyon çalõşmalarõna ülke düzeyinde girişimlerle önderlik eden ülkeler arasõnda 
ise Brezilya, Kanada, Finlandiya, İsveç ve Gana yer almaktadõr. Çalõşmalarõn sürdüğü ülkelerde özellikle küçük özel orman sahiplerinin, 
uygulama güçlükleri, ilave maliyetler ve getirilen kõsõtlamalar nedeniyle karşõ çõktõğõ görülmektedir.  
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-  Asya krizi nedeniyle, Japonya, Kore, Çin başta olmak üzere önemli odun ithalatçõsõ 
ülkelerde odun talep ve ihracatlarõnda önemli azalma, fiatlarda düşüş ve bu durum sonucu odun 
ihracatçõsõ durumundaki ülkelerin (Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya, ABD, vb.) ihracatlarõnda 
ciddi miktarlarda azalmalar yaşanmõştõr. 

 
-  Özellikle Uruguay Round Toplantõsõnõ takiben, alõnan kararlar doğrultusunda birçok 

ülkede odun ve odun dõşõ orman ürünlerinin ticaretinde liberalizasyon tedbirlerinin (gümrük 
vergi ve kesintilerinin azaltõlmasõ vb.) uygulamaya konulmakta olmasõ dõş ticaretin artmasõ 
yönünde olumlu bazõ etkiler yapmaktadõr.  
 

3.2.1.5. Önümüzdeki Yõllarda Beklenen Gelişmeler 
 

Bir önceki bölümde incelenen gelişmelerin ve trendlerin önümüzdeki yõllarda da dünya 
odun üretim, tüketim, iç ve dõş ticaret durumunu etkileyen önemli faktörler olarak devam edeceği 
beklenmektedir. FAO ve Avrupa Ormancõlõk Enstitüsü tarafõndan gerçekleştirilen çalõşmalara 
dayalõ olarak önümüzdeki dönemler için odun üretim/tüketim (toplam üretim=toplam tüketim) 
tahminleri Tablo 22�de verilmiştir. Bu tablonun incelenmesinden görüleceği üzere, FAO 
tahminlerine göre 2010 yõlõna kadar olan dönemde endüstriyel odun tüketiminde yõllõk ortalama 
% 1.7, yakacak odun tüketiminde ise % 1 civarõnda bir artõş beklenmektedir. Daha sonraki 
dönemler (2020 ve 2030 yõllarõ için) için Avrupa Ormancõlõk Enstitüsü (European Forest 
Institute (EFI))tarafõndan gerçekleştirilen  ve milli gelir artõşõ, fert başõna ortalama tüketim ve fiat 
parametrelerinin alternatif değer tahminlerine göre yapõlan tahminler, en küçük ve büyük 
değerler halinde tabloda verilmiştir. Bu değerler incelendiğinde 2020 ve 2030 yõllarõna kadar 
gerek endüstriyel gerekse yakacak odun tüketiminin artmaya devam edeceği, ancak artõş hõzõnõn 
önceki dönemlere göre bir miktar azalma eğilimi göstereceği anlaşõlmaktadõr.  

 
Tablo 22 : Önümüzdeki Dönemler İçin Dünyada Toplam Odun Hammaddesi  
                  Üretim/Tüketim Tahminleri 

(1)    FAO, 1999, State of the World�s Forests 
(2)    European Forest Institute-Norwegian Forest Research Institute, 1996,  Long Term Trends and Prospects in 
Wood Supply and Demand for  and Implications for Sustainable Forest Management, Solsberg.B, Brooks.D, 
Pajuoja.H, Peck.T.J, Wardle.P.A,  

(3) FAO, 1997 Yearbook of Forest Products 
(4) FAO,  1997,  State of the World�s Forests 

Üretim/tüketim 

FAO tahmini (1) Avrupa Ormancõlõk 
Enstitüsü Tahmini  2 

1996-2010 artõş 
(%) 

Ürün 
Birim 

1996 2010 
Toplam Yõllõk 

2010 2020 2030 

Endüstriyel odun Milyon m3 1490 (3) 1872 26 1.7 1840- 
2090 

1870-
2330 

1880- 
2560 

    - Kereste Milyon m3 430 501 17 1.1    

    - Lif-yonga levha Milyon m3 149 180 20 1.3    

    - Selüloz Milyon ton 179 208 16 1.1    

    - Kağõt ve karton Milyon ton 284 394 39 2.4    

 
Yakacak odun 

 
Milyon m3 

 
1864 (3) 

 
2052 (4) 

 
11.1 

 
0.8 

 
1940-
2440 

 
1930-
2730 

 
1880-
3020 
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3.2.2. Türkiye�de Odun Hammaddesi Arz-Talep İlişkileri ile İlgili Durum ve  
                Gelişmeler 

 3.2.2.1. Geçmiş Yõllarda ve VII. Beş Yõllõk Plan Dönemindeki  Gelişmeler ve          
                   Mevcut Durum 

3.2.2.1.1. Odun Hammaddesi Arz Kaynaklarõ Durumu  
 

Yurdumuzda odun hammaddesi ana arz kaynaklarõ; devlet ormanlarõ, özel ormanlar, özel 
kesime ait arazilerde grup, küme ve sõra halinde yetişmiş orman ağaç ve ağaççõklarõndan yapõlan 
tapulu kesimler, özel sektöre ait hõzlõ gelişen tür ağaçlandõrmalarõ, diğer ağaç türleri (meyve, 
zeytin, servi vb.) ağaçlandõrmalarõ (budama ile yakacak odun elde edilen) ve ithalat�tan 
oluşmaktadõr.  
 

Ülkemizde halen orman alanlarõ 20.7 milyon ha civarõnda olup ülke toplam alanõnõn 
yaklaşõk % 26�sõnõ kaplamaktadõr. Ancak toplam orman alanõnõn sadece yaklaşõk yarõsõ (10.5 
milyon ha) normal ve verimli orman örtüsüne sahipken, diğer yarõsõ (10.2 milyon ha) bozuk/çok 
bozuk ve verimsiz bir orman vejetasyonu taşõmaktadõr. 3.6 milyon ha civarõnda orman alanõ 
çeşitli koruma statüleri altõna alõnmõş olup bu sahalar odun üretimi dõşõndaki amaçlarla 
yönetilmektedir. Orman alanlarõmõz üzerindeki mevcut toplam ağaç serveti 1.1 milyar m3, yõllõk 
toplam cari odun artõmõ, 32.4 milyon m3, öngörülen eta 17.2 milyon m3 civarõndadõr (OGM, 
Ocak 2000). Tüm bu değerlerle ilgili ayrõntõlõ bilgiler Tablo 23�te verilmiştir. Devlet 
ormanlarõndan OGM tarafõndan gerçekleştirilen üretim dõşõnda, esas olarak mahalli halk 
tarafõndan kendi ihtiyaçlarõnõ (özellikle yakacak odun) karşõlamaya yönelik kayõt dõşõ (kaçak) 
odun üretimi de önemli miktarlardadõr.  
 

Devlet ormanlarõ dõşõnda mülkiyeti özel şahõslara ait orman alanlarõ toplam ormanlarõn          
% 1�inden az bir alan kaplamakta olup bu alanlardan üretilen odun miktarõ çok mütevazi 
seviyelerdedir. 
 

Yaklaşõk 200 000 ha alan kaplayan ve büyük çoğunluğu kavak türleri ile (160 000 ha) 
tamalan veya sõra dikimleri şeklinde tesis edilmiş bulunan özel sektöre ait hõzlõ gelişen tür 
ağaçlamalarõ ise toplam odun üretim ve arzõ içinde çok önemli bir katkõ payõna sahiptir (Kavak 
ve Hõzlõ Gelişen Orman Ağaçlarõ Araştõrma Müdürlüğü, 1999). Söğüt, okaliptus ve kõzõlağaç bu 
ağaçlamalarda kullanõlan diğer önemli türler durumundadõr. Devlet kredi desteği ile özel 
sektörce tesis edilen ve özellikle son yõllarda önemli bir artõş göstermekte olan diğer tür 
(çoğunlukla ibreli) ağaçlamalarõ 32 000 ha civarõnda tahmin edilmektedir (AGM, Ocak 2000). 
Asõl amacõ odun üretimi olmayan meyve ağaçlarõ, zeytin, servi gibi ağaçlardan halk tarafõndan 
budamalar yoluyla elde edilen odun miktarõ da yakacak odun toplam üretimi içinde önemli bir 
paya sahip bulunmaktadõr.  
 

Odun ithalatõ, yurt içi üretimin yanõsõra diğer önemli bir arz kaynağõ durumundadõr.  
 

Türkiye�de geçmiş yõllarda ve VII. Beş Yõllõk Plan döneminde değişik kaynaklardan 
endüstriyel ve yakacak odun üretim ve tüketim gerçekleşmeleri ve gelişmeler ile ilgili ayrõntõlõ 
bilgiler Tablo 24-30�da verilmiştir. Odun üretim ve tüketimi ile ilgili olarak Tablo 29�da verilen 
değerler, diğer çeşitli kaynaklarda verilen değerler ile karşõlaştõrõldõğõnda endüstriyel odunda 
önemli farklõlõklar olmamasõna karşõn, yakacak odun ile ilgili değişik kaynaklarda verilen 
tahminler arasõnda büyük farklõlõklar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yakacak odun ile ilgili 
farklõ kaynaklarda verilen değerlerin karşõlaştõrõlmasõnõ sağlamak üzere Tablo 29/b düzenlenerek 
verilmiştir.  Bu tablolarõn incelenmesi sonucu ülkemizde odun hammaddesi arz-talep ilişkileri ile 
ilgili başlõca gelişmeler ve trendler aşağõdaki şekilde belirlenmektedir. 
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Tablo 23: Türkiye Orman Kaynaklarõnõn Orman Tipi, Tür Guruplarõ İtibariyle Alan, Servet, Cari Hacõm  Artõmõ ve Eta Durumu 

 

Alan Ağaç serveti Yllõk cari hacõm artõmõ Yõllõk toplam eta  

O
rm

a

n Ti
pi

 Ağaç 

Türleri 

Orman 

Durum (Ha.) (%) (m3/yõl) (%) (m3/yõl) (%) (m3/yõl) (%) 

Normal 5 955 120 28.8 720 990 975 61.8 18 998 826 58.6   

Bozuk 3 937 335 19.0 45 150 167 3.9 954 895 2.9   İbreli orman 

Toplam 9 892 455 47.8 766 141 142 65.7 19 953 721 61.5   

Normal 1 414 876 6.8 272 663 862  23.4   6 534 653 20.1   

Bozuk 1 178 461 5.7 16 470 485  1.4      370 897   1.2   Geniş yapraklõ 

Toplam 2 593 337 12.5  289 134 347 24.8 6 905 550 1.3   

Normal 638 859 3.1        

Bozuk 720 525 3.5       Karõşõk 

Toplam 1 353 384 6.6       

Normal 8 002 855 38.7 993 654 837 85.2 25 533 479 78.7   

Bozuk 5 836 321 28.2 61 620 652 5.3 1 325  792 4.1   

K
or

u 

O
rm

an
õ 

Toplam 

Toplam 13 839 176 66.9 1 055 275 489 90.5 26 859 271 82.8 11 700 558 68.1 

Normal 2 545 132 12.3 111 987 000  6 494 873    

Bozuk 4 318 814 20.9 36 334 000  948 823    

Toplam 

(servet, artõm 

ve eta ster olarak) Toplam 6 863 946 33.2 148 321 000  7 443 696  7 299 848  

Normal 2 545 132 12.3 83 990 250 7.2 4  871 155 15.0   

Bozuk 4 318 814 20.9 27 250 500 2.3 711 617 2.2   

B
al

ta
l. 

O
rm

an
õ 

Toplam 

(servet, artõm 

ve eta m3 olarak) Toplam 6 863 946 33.2 111 240 750 9.5 5 582 772 17.2 5 474 886 31.9 

Normal 10 547 987 51.0 1 077 645 087 92.4 30 404 634 93.7   

Bozuk 10 155 135 49.0 88 871 152 7.6 2 037 409 6.3   

G
en

el
  

To
pl

am
 

 

TOPLAM 

(servet, artõm 

ve eta m3 olarak) 

Toplam 20 703 122 100 1 166 516 239 100 32 442 043 100 17 175 444 100 

Kaynak: OGM, Ocak 2000.    Karõşõk ormanlar dahil.   
Ster�den m3�e çevirme emsali olarak 0.75 kullanõlmõştõr.  
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Tablo 24: 1976 - 1999 Yõllarõnda OGM�nin  Odun Ürünleri Üretim Gerçekleşmeleri        
 

              (endüstriyel odun 1000m3)  -   (yakacak odun 1000 ster) 

Yõllar Tomruk       Tel Direk  Maden Direk Sanayi Odunu   Kağõtlõk Odun Lif Yonga   Sõrõk   
End. 
Odun   

Yakacak Odun  End.+Yak. Odun Dikili Satõş (***) 

1976 5261 123 641 426       6451 19023 20 718.   
1977 5739 161 675 392 78 171   7216 20309 22 448.   
1978 6031 162 738 388 191 184   7694 20071 22 747.   
1979 5473 156 646 337 168 173   6953 20046 21 988.   
1980 5343 111 621 398 144 164   6781 21949 23 243.   
1981 5583 118 774 453 186 180   7294 20192  22 438.   
1982 4066 83 569 424 240 439   5821 20372 21 100.   
1983 3945 85 495 387 1011 742   6665 19851 21 553.   
1984 4078 113 499 491 1462 953   7596 16659 20 090.   
1985 3892 264 530 265 1572 884   7407 14289 18 124.   
1986 3746 244 608 316 1555 1071 26 7566 12238 16 745.   
1987 3687 190 567 396 1477 913 19 7249 12503 16 626.   
1988 3571 123 529 373 1700 1137 13 7446 12942 17 153.   
1989 3393 60 518 398 1882 1193 16 7460 13062 17 257.   
1990 3310 60 513 639 923 1113 23 6581 12145 15 690.   
1991 3159 99 465 624 1043 1104 19 6513 11503 15 140.   
1992 3153 124 453 687 1082 1177 21 6697 11146 15 057.   
1993 3199 129 396 789 1466 1001 30 7010 10846 15 145.   
1994 2939 113 449 683 1577 925 26 6712 8379 12 996.   
1995 3578 134 498 936 1558 1320 22 8046 9539 15 200.   
1996 3172 88 436 883 1568 1362 19 7528 10402 15 331.   
1997 2845 53 444 834 1369 1406 23 6974 9246 13 908. 85 
1998 2817 36 483 826 1588 1278 22 7050 8372 13 329. 117 
1999 (*) 2735 90 430 739 1644 1208 20 6866 8250 13 053. 145 
2000(**) 3100 (*) 141 468 851 1547 1317 36 7460 9079 14269 160 

Kaynak  : OGM, Ocak  2000    
(*) 1999 yõlõ kesinleşmemiş bilanço sonuçlarõ,  (**) 2000 yõlõ programõ,  (***) %85 endüstriyel(m³), %15 yakacak (ster) elde edileceği varsayõlmõştõr. 
Ster emsali =0,75 m³ 
Not : Endüstriyel ve yakacak odun üretim gerçekleşmelerine, dikili satõştan elde edilecek miktarlar dahil değildir.  
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 Tablo 25: 1976-2000 Yõllarõnda OGM Odun Kökenli Ürün Satõş Gerçekleşmeleri 

                        (endüstriyel odun 1000m3)   -   (yakacak odun 1000 ster) 

Yõl Tomruk      Tel Direk  Maden Direk Sanayi Odunu   Kağõtlõk Odun 
Lif  

Yonga   
Sõrõk   

Endüst. Odun 
Toplam   

Yakacak Odun 
Toplam 

Endüst+Yakac. Odun 
Toplam 

Dikili  
Satõş 

1976 5 589 95 713 542 0 0 0 6 939 19 402 21 491   

1977 4 838 115 634 264 1 026 198 0 7 075 20 263 22 272   

1978 4 787 150 525 237  734 201 0 6 634 20 228 21 805   

1979 4 933 123 613 274 1 156 182 0 7 281 20 241 22 462   

1980 4 476 162 423 308 719 184 0 6 272 21 202 22 174   

1981 4 279 104 598 319 1 117 226 0 6 643 19 805 21 497   

1982 5 069 87 618 362 1 169 776 0 8 081 19 457 22 674   

1983 4 343 138 648 438 1 168 742 0 7 477 18 915 21 663   

1984 4 129 148 547 448 1 436 1 010 0 7 718 16 091 19 786   

1985 4 009 187 515 320 1 572 963 0 7 566 13 871 17 969   

1986 4 026 251 527 392 1 472 1 037 0 7 705 13 094 17 526   

1987 3 687 190 567 396 1 477 913 0 7 230 12 503 16 607   

1988 3 465 82 540 345 1 520 1 056 0 7 008 12 388 16 299   

1989 3 689 182 458 438 1 809 1 193 0 7 769 12 252 16 958   

1990 3 413 71 666 537 1 027 956 0 6 670 9 759 13 989   

1991 3 159 99 465 624 1 043 1 104 0 6 494 11 503 15 121   

1992 3 095 116 508 646 1 094 1 206 30 6 695 12 113 15 780   

1993 2 796 129 410 753 1 355 875 17 6 335 9 838 13 714   

1994 3 493 115 496 776 1 585 947 43 7 455 9 498 14 579   

1995 3 353 112 468 910 1 400 1 475 25 7 743 10 378 15 527   

1996 3 304 113 483 977 1 168 1 345 23 7 413 10 205 15 067   

1997 3 130 82 491 893 1 410 1 345 28 7 379 8 631 13 852 85 

1998 2 853 32 462 867 1 466 1 299 24.6 7 004 8 350 13 267 117 

1999 (*) 2 753 91 429 748 1 479 1 213 13 6 726 8 250 12 914 145 

2000 (**) 3100 141 430 851 1600 1317 25 7464 9079 14273 160 

Kaynak  : OGM, Ocak  2000        
(* ) 1999 yõlõ kesinleşmemiş bilanço sonuçlarõ.     
(**) Program
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Tablo 26: 1993-1999 Yõllarõnda Odun Kökenli Orman Ürünleri Stok Devir Miktarõ 

 

(endüstriyel odun 1000 m³)-(yakacak odun 1000 ster) 

Yõl Tomruk Tel Direk 
Maden 

Direk 

Sanayi 

Odunu 

Kağõtlõk 

Odun 

Lif 

Yonga 

Odun 

Endüstriyel 

Odun 

Yakacak 

Odun 

1993 1 114.9 16.8 121.8 228.9 240.6 94.0 1  816.9 1 867.1 

1994 564.5 17.3 98.2 156.2 242.3 108.4 1  186.9 1 679.7 

1995 802.9 40.0 134.2 194.3 336.8 38.5 1  561.9 697.9 

1996 836.6 22.04 140.9 200.5 499.8 100.5 1  806.8 720.6 

1997 626.8 13.2 113.5 142.5 296.1 114.7 1  306.8 564.8 

1998 577.6 17.0 129.9 138.2 306 131.3 1  300.0 610.0 

 

1999 370.0 14.0 107 101 371 126.0 1  098.0 1 003.0 

 

Kaynak  : OGM, Ocak  2000 

 

Tablo  27: Tapulu Kesim  İle Elde Edilen Yakacak ve Endüstriyel Odun Üretim  

                   Miktarlarõ 

 

Endüstriyel odun (m3) Yakacak odun (ster) Toplam(m3) 
Yõl 

Zati Pazar Toplam Zati Pazar Toplam Zati Pazar Toplam 

1993     190 129     581 541     724 138 

1994     116 370     320 235     407 513 

1995     137 881     306 544     409 955 

1996     119 230     422 524     511 947 

1997   100 113   275 442   350 527 

1998   67 264   253 234   303 682 

1999     24 804      132 929     127 600 

2000 (*)   27 804   132 929   127 600 

Kaynak : OGM, Ocak  2000                       

Not : 0,75 Çevirme faktörü kullanõlarak yakacak odun genel toplama (m³) olarak ilave edilmiştir. 

(*) Tahmin 
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Tablo 28:  VII. Beş Yõllõk Plan Döneminde Odun Üretim Hedef ve Gerçekleşmeleri     
                  (1 000 M3) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 (****) Ürün cinsi Üretim 

Kaynağõ Hedef Gerç. Hedef Gerç. Hedef Gerç. Hedef Gerç. Hedef Gerç. Hedef Gerç. 

OGM 3 350 3 578 3 400 3 172 3 500 2 845 3 600 2 817 3 700 2 735 3100 3100 

ÖZEL  *  1820 1 910 1 890 1 962 1 960 2 015 2 030 2 059 2 100 2 145 2300 2300 

Tomruk 

TOPLAM 5 170 5 488 5 290 5 134 5 460 4 850 5 630 4 876 4 800 4 880 5400 5400 

OGM   140 134 145 88 145 53 145 36 145 90 141 141 

ÖZEL  * - - - - - - - - - - - - 

Tel direk 

TOPLAM 140 134 145 88 145 53 145 36 145 90 141 141 

OGM   451 498 463 436 475 444 488 483 500 430 430 468 

ÖZEL  * - - - - - - - - - - - - 

Maden  

Direği 

TOPLAM 451 498 463 436 475 444 488 483 500 430 430 468 

OGM   608 958 615 902 622 857 629 848 637 759 876 887 

ÖZEL  * 390 382 405 392 420 403 435 412 450 429 414 414 

Sanayi *** 

Odunu 

TOPLAM 998 1 340 1 020 1 304 1 042 1 260 1 064 1 260 1 087 1 188 1290 1301 

OGM   1 550 1 558 1 630 1 568 1 710 1 369 1790 1 588 1 870 1 644 1600 1547 

ÖZEL  * -  - - - - - - - - - - - 

Kağõtlõk  

Odun 

TOPLAM 1 550 1 558 1 630 1 568 1 710 1 369 1790 1 588 1 870 1644 1600 1547 

OGM   1 310 1 320 1 440 1 362 1 570 1 406 1 700 1 278 1 840 1 208 1317 1317 

ÖZEL  * 660 646 660 665 660 682 660 696 660 726 548 548 

Lif-yonga. 

Odunu 

TOPLAM 1 970 1 966 2 100 2 027 2 230 2 088 2 360 1 974 2 500 1 934 1865 1865 

Dikili satõş OGM - - - -  72  99  123 136 136 

OGM 7 409 8 046 7 693 7 529 8 022 7 046 8 352 7 149 8 692 6 989 7600 7464 

ÖZEL  * 2 170 2 938 2  955 3 019 3 040 3 100 3 125 3 167 3 210 3 200 3262 3262 

Endüstriyel 

Odun topl. 

TOPLAM 10 279 10 984 10 648 10 548 11 062 10 146 11 477 10 316 11 902 10 189 10862 10862 

OGM 10 605 7 154 10 792 7 802 10 978 6 947 11 164 6 297 11 350 6 209 6827 6827 

ÖZEL  ** 8395 7 885 7 908 7 694 7 422 7 506 6936 7 325 6 450 7 150 6990 6990 

-Kavak, diğer  400  425  450  475  500 500 500 

 -  Meyve ağaçl.    735  640    740    745    925 812 812 

 -  Kaçak   6 520  6 312  6 110  5 915  5 725 5550 5550 

 -  Tapulu kesim       230  317  206  190   128 128 

Yakacak 

Odun 

TOPLAM 19 000 15 039 18 700 15 496 18 400 14 453 18 100 13 622 17 800 13 359 13817 13817 

OGM 18 014 15 200 18 485 15 331 19 000 13 993 19 516 13 446 20 042  13 198 14427 14427 

ÖZEL 11 265 10 823 10 863 10 713 10 462 10 606 10 061 10 492 9 660 10 350 10252 10252 

 

   Genel  

Toplam TOPLAM 29 279 26 023 29 348 26 044 29 462 24 599 29 547  23 938 29 702 23 548 24679 24679 

Kaynaklar :  VII. Beş Yõllõk Plan Ormancõlõk ÖİK Raporu/OGM kayõtlarõ, 1999/AGM kayõtlar, 1999, DPT. Yõllõk Programlar 

(*)      Kavak, söğüt, ökaliptus vb. türlerle yapõlmõõş özel sektör ağaçlamalar, tapulu kesimõ 

(**)    Kavak, söğüt, ökaliptus vb. türlerle yapõlmõõş özel sektör ağaçlamalarõ, tapulu kesim, kaçak kesim, meyve ağaçlarõndan yakacak odunu  

(***)   Sõrõk dahil             (****) Tahmin
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Grafik 1- Yakacak Odun Talebinin
               Değişik Kaynaklardan  

             Karşõlanma oranlarõ

Özel Sektör
%10

OGM Satõşlarõ
46%

Kayõt dõşõ Üretim
44%

 

 

 

Grafik2- Endüstriyel odun talebinin
  değişik kaynaklardan karşõlanma oranlarõ

Özel Sektör
26%

İthalat
9%

OGM Satõşlarõ
65%

 

 

Kaynak   :  1)   DİE, 1999,    

                   2) OGM, 1999 
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Tablo 29:  1976-1999 Yõllarõnda Orman Ürünleri Üretim ve Tüketim Gerçekleşmeleri 

 
 
Kaynaklar   :  1)  DİE, 1999   2) DPT, 1999  3)  OGM, 1999,  4) AGM, 1999. 
                       *   Özel sektör endüstriyel odun üretimine: a) özel ağaçlandõrmalardan; b) agroforestry sahalarõndan;  c) tapulu   kesimlerden  elde  
edilen odun üretimi dahildir.  
                    **  Özel sektör yakacak  odun üretimine: a) özel ağaçlandõrmalardan; b) agroforestry sahalarõndan;  c) tapulu  kesimlerden  ve d)  
meyve,  zeytin vb ağaçlardan budama kesimleri ile elde  edilen odun üretimi dahildir. 
 
Notlar :  1)   Endüstriyel odun üretim ve tüketim değerleri veri yetersizliği nedeniyle devlet ormanlarõndan yapõlan kaçak faydalanmayõ  

   içermemektedir.  
               2)   Dikili ağaç satõşlarõnda hacmõn % 85�inin endüstriyel odun, % 15�inin yakacak odun olarak değerleneceği kabul edilmiştir.   
               3)   Sterden m3�e çevirme emsali olarak =.75 kullanõlmõştõr. 
 

Ürün 
Cinsi  Yõllar 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

  Üretim 7 822 8 629 9 151 8 455 8 330 8 890 7 467 8 362 9 345 9 210 9 425 
  O G M 6 451 7 216 7 694 6 953 6 781 7 294 5 821 6 665 7 596 7 407 7 566 
  Özel Sektör  1 371 1 413 1 457 1 502 1 549 1 596 1 646 1 697 1 749 1 803 1 859 

  Tüketim 8 310 8 488 8 091 8 783 7 821 8 239 9 727 9 174 9 467 9 369 9 821 
  O G M Satõşlarõ 6 939 7 075 6 634 7 281 6 272 6 643 8 081 7 477 7 718 7 566 7 705 
  Özel Sektör 
   Satõşlarõ * 1 371 1 413 1 457 1 502 1 549 1 596 1 646 1 697 1 749 1 803 1 859 

En
dü

st
riy

el
  O

du
n 

(1
00

0m
3)

 

  İthalat � İhracat                       257 

  Üretim 36 696 37 480 36 756 36 261 37 710 35 514 35 270 34 339 30 712 27 961 25 541 
  O G M 19 023 20 309 20 071 20 046 21 949 20 192 20 372 19 851 16 659 14 289 12 238 
  Kaçak (Gizli) 1 6179 15 661 15 160 14 675 14 206 13 751 13 311 12 885 12 434 12 036 11 651 
  Özel Sektör  
   Satõşlarõ ** 1 494 1 509 1 525 1 540 1 556 1 571 1 587 1 603 1 619 1 636 1 652 

  Tüketim 37 075 37 433 36 913 36 456 36 964 35 127 34 355 33 403 30 144 27 543 26 397 
  O G M Satõşlarõ 19 402 20 263 20 228 20 241 21 202 19 805 19 457 18 915 16 091 13 871 13 094 
  Kaçak (Gizli) 16 179 15 661 15 160 14 675 14 206 13 751 13 311 12 885 12 434 12 036 11 651 

Y
ak

ac
ak

 O
du

n 
(1

00
0 

St
er

) 

  Özel Sektör  1 494  1509 1 525  1 540  1 556  1 571  1 587  1 603  1 618  1 636   1 652  

Üretim 27 500 28 110 27 587 27 196 28 284 26 635 26 452 25 754 23 034 20 971 19 156 

Ogm 14 267 15 232 15 053 15 035 16 462 15 144 16 279 14 888 12 494 10 717 9 179 

Kaçak (Gizli) 12 134 11 746 11 370 11 006 10 655 10 313 9 983 9 664 9 328 9 027 8 738 

Özel Sektör ** 1 121 1 132 1 144 1 155 1 167 1 178 1 190 1 202 1  214 1 227 1 239 

Tüketim 27 806 28 075 27 685 27 342 27 723 26 345 25 766 25 052 22 608 20 657 19 798 

Ogm Satõşlarõ 14 551 15 197 15 171 15 181 15 901 14 854 14 593 14 186 12 068 10 403 9 821 

Kacak (Gizli) 12 134 11 746 11 370 11 000 10 655 10 313 9 983 9 664 9 326 8 027 8 738 Y
ak

ac
ak

 O
du

n 
(1

00
0 

m
³) 

Özel Sektör 1 121 1 132 1 144 1 155 1 167 1 178 1 190 1 202 1 214 1 227 1 230 

  Üretim 35 344 36 739 36 718 35 651 36 612 35 526 33 919 34 116 32 380 30 181 28 581 
  O G M 20 718 22 448 22 747 21 988 23 243 22 438 21 100 21 553 20 090 18 124 16 745 
  Kacak (Gizli) 12 134 11 746 11 370 11 006 10 654 10 313 9 983 9 664 9 326 9 027 8 738 
  Özel Sektör 2 492 2 545 2 601 2 657 2 715 2 775 2 836 2 899 2 964 3 030 3 098 

  Tüketim 36 117 36 563 35 776 36 125 35 543 34 585 35 493 34 226 32 076 30 026 29 619 
  O G M Satõşlarõ 21 491 22 272 21 805 22 462 22 174 21 497 22 674 21 663 19 786 17 969 17 526 
  Kacak (Gizli) 12 134 11 746 11 370 11 006 10 654 10 313 9 983 9 664 9 326 9 027 8 738 
  Özel Sektör  
   Satõşlarõ 2 492 2 545 2 601 2 657 2 715 2 775 2 836 2 899 2 964 3 030 3 098 

G
en

el
 T

op
la

m
 (1

00
0 

M
3)

 

İthalat-İhracaat           257 
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Tablo 29:  Devamõ 
Ürün 
Cinsi Yõllar 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (*) 

Üretim 9 166 9 422 9 497 8 681 8 713 8 997 9 600 9 428 10 984 10 548 10 146 10 316 10 189 10 862 

O G M 7 249 7 446 7 460 6 581 6 513 6 697 7 010 6 712 8 046 7 529 7 046 7 149 6 989 7 600 
Özel Sektör 1 917 1 976 2 037 2 100 2 200 2 300 2 590 2 716 2 938 3 019 3 100 3 167 3 200 3 262 

Tüketim 10 221 9 857 10 226 9 606 9 783 10 153 11 784 11 265 11 535 11 602 11 650 11 557 11 219 12 062 
O G M 7 230 7 008 7 769 6 670 6 494 6 695 6 335 7 455 7 743 7413 7 451 7 103 6 849 7 600 
Özel Sektör 1 917 1 976 2 037 2 100 2 200 2 300 2 590 2 716 2 938 3019 3 100 3 167 3 200 3 262 En

dü
st

riy
el

 O
du

n 
 

(1
00

0 
M

3)
 

İthalat-Ihracaat 1 074  873 420 836 1 089 1 158 2 859 1 094 854 1 170 1 099 1 287 1 170 1 200 
Üretim 25 450 25 545 25 333 24 095 23 145 22 491 21 905 19 161 20 053 20 658 19 270 18 160 17 806 18 423 

O G M 12 503 12 942 13 062 12 145 11 503 11 146 10 846 8 379 9 539 10 402 9 263 8 394 8 272 9 103 
Kacak (Gizli) 11 278 10 917 10 568 10 230 9 902 9 585 9 279 8 982 8 694 8 416 8 147 7 886 7 634 7 400 

Özel Sektör 1 669 1 686 1 703 1 720 1 740 1 760 1 780 1 800 1 820 1 840 1 860 1 880 1 900 1 920 
Tüketim 25 450 24 991 24 523 21 709 23 145 23 458 20 897 20 280 20 892 20 461 18 655 18 141 17 813 18 423 
O G M 12 503 12 388 12 252 9 759 11 503 12 113 9 838 9 498 10 378 10 205 8 648 8 375 8 279 9 103 

Kacak (Gizli) 11 278 10 917 10 568 10 230 9 902 9 585 9 279 8 982 8 694 8 416 8 147 7 886 7 634 7 400 
Özel Sektör 1 669 1 686 1 703 1 720 1 740 1 760 1 780 1 800 1 820 1 840 1 860 1 880 1 900 1 920 

Y
ak

ac
ak

 O
du

n 
 

(1
00

0 
St

er
) 

İthalat-İhracaat                            
Üretim 19 087 19 159 19 000 18 071 17 359 16 868 16 429 14 370 15 040 15 494 14 453 13 820 13 355 13 817 
O G M 9 377 9 707 9 797 9 109 8 627 8 360 8 135 8 284 7 155 7 802 6 948 6 296 6 204 6 827 

Kacak (Gizli) 8 459 8 188 7 926 7 672 7 427 7 188 6 959 6 736 5 520 6 312 6 110 5 915 5 726 5 550 
Özel Sektör 1 251 1 264 1 277 1 290 1 305 1 320 1 335 1 360 1 365 1 380 1 395 1 410 1 425 1 440 

Tüketim 19 087 18 743 10 392 16 281 17 359 17 593 15 673 15 210 15 669 15 346 13 991 13 806 13 360 13 817 
O G M 9 377 9 291 9 189 7 319 8 627 9 085   7 124 7 784 7 654 8 486 6 281 8 209 6 827 

Kacak (Gizli) 8 459 8 188 7 926 7 672 7 427 7 188 6 959 6 730 6 520 6 312 6 110 5 910 6 720 5 550 
Özel Sektör 1 251 1 264 1 277 1 290 1 305 1 320 1335 1 350 1 365 1 380 1 395 1 410 1 425 1 440 

Y
ak

ac
ak

 O
du

n 
  

(1
00

0 
m

3)
 

İthalat � İhracaat                            
  Üretim 28 253 28 581 28 497 26 752 26 072 25 866 26 029 23 799 26 024 26 042 24 598 23 938 23 548 24 679 

  O G M 16 626 17 153 17 257 15 690 15 140 15 057 15 145 12 996 15 200 15 331 13 993 13 446 13 198 14 427 

  Kacak (Gizli) 8 459 8 188 7 926 7 672 7 427 7 189 6 959 6 736 6 521 6 312.1 6 110 5 915 5 725 5 550 

Özel Sektör 3 168 3 240 3 314 3 390 3 505 3 620 3 925 4 066 4 303 4 399 4 495 4 577 4 625 4 702 

  Tüketim 29 308 28 618 28 618 25 887 27 142 27 747 27 457 26 475 27 205 26 948 25 641 25 163 24 579 24 679 

  O G M 16 607 16 299 16 958 13 989 15 121 15 780 13 714 14 579 15 527 15 067 13 937 13 384 13 059 14 427 

 Kacak (Gizli) 8 459 8 188 7 926 7 672 7 427 7 189 6 959 6 736 6 521 6 312 6 110 5 915 5 725 5 550 

Özel Sektör 3 168 3 240 3 314 3 390 3 505 3 620 3 925 4 066 4 303 4 399 4 495 4 577 4 625 4 702 

G
en

el
 T

op
la

m
 (1

00
0 

M
3)

 

İthalat-İhracaat 1 074  873  420 836 1 089 1 158 2 859 1 094 854 1 170 1 099 1 287 1 170 1 200 

 
Kaynaklar   :   1)  DİE, 1999 2)  OGM, 1999, 3) AGM, 1999, 4) DPT, 1999 

(*) Tahmin � (Dikili ağaç satõşlar dahil) 
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Tablo 29/b : Türkiye 1988-2000 Döneminde Yakacak Odun Tüketim Gerçekleşmeleri ile İlgili Değişik Kaynaklarda Verilen Değerlerin Karşõlaştõrmasõ (1000 m3/yõl) 
 Toplam Yakacak Odun Tüketimi  OGM Üretimi   Kaçak Üretim (Devlet 

Ormanlarõndan 
Özel Sektör Üretimi (Özel 

Ağaçlamalar + Tabulu 
Kesim + Meyve Ağaçlarõ) 

Özel Sektör Üretimi + 
Kaçak Kesim 

 Orm. DPT DPT   8. ÖİK Orm.   8 ve 7  DPT ÖİK ile  DPT 8. ÖİK   8 ve 7 
Yõl Ara Enerji Orm. 7. ÖİK 8. ÖİK ve DPT. Ara 7. ÖİK 8. ÖİK ÖİK 8. ÖİK Orm. DPT 8. ÖİK Orm. ve DPT. 8. ÖİK 7. ÖİK ÖİK 

 Planõ Sektörü Sektörü Tahm. Tahmin Tahm. Planõ Tahm. Tahm. Tahm. Tahmin Sektörü Orm. Tahm. Sektörü Tahm. Tahm. Tahm. Tahm. 
 Tahm. Tahm. Tahm.   Farkõ Tahm.  (Gerçekleşme) Farkõ  Tahm. Sektörü  Tahm. Farkõ   Farkõ 
             Tahm.       
             Farkõ       
 (1) (2) (3) (4) (5) (6=5-3) (7) (8) (9) (10=9-8) (11) (12) (13=11-12) (14) (15) (16=14-15) (17) (18) (19=17-15) 

1988   24.000 22.814 18.740 -5.260  9.707 9.300  8.200   1.265   9.465   
1989   23.400 22.237 18.400 -5.000  9.797 9.200  7.900   1.280   9.180   
1990   22.500 22.136 16.280 -6.220 9.399 9.109 7.300  7.700   1.290   8.990   
1991   21.000 22.026 17.360 -3.640 9.228 8.627 8.600  7.400   1.305   8.705   
1992   20.800 21.571 17.600 -3.200 9.049 8.360 9.100  7.200   1.320   8.520   
1993   19.600 19.650 15.670 -3.930 8.887 8.625 7.400  7.000   1.335   8.335   
1994   19.200 19.300 15.200 -4.000 8.728 10.418 7.100 -3.318 6.700   1.350   8.050 8.882 8.050 
1995 19.160 28.000 18.700 19.000 15.670 -3.030 8.577 10.605 7.800 -2.805 6.500   1.365   7.865 8.395 7.865 
1996 18.387 28.000 18.500 18.700 15.350 -3.150 8.433 10.792 7.650 -3.142 6.300   1.380   7.680 7.808 7.680 
1997 18.530 28.000 18.300 18.400 14.000 -4.300 8.294 10.978 6.500 -4.478 6.100   1.395   7.495 7.422 7.495 
1998 18.218 28.000 18.200 18.100 13.600 -4.600 8.156 11.164 6.280 -4.884 5.915 7.000 1.085 1.410 4.921 -3.511 7.325 6.936 2.404 
1999 17.900 28.000 18.100 17.800 13.360 -4.740 7.988 11.350 6.200 -5.150 5.725 7.000 1.275 1.425 4.921 -3.496 7.150 6.450 2.229 
2000 17.703 28.000 18.000 0 13.817 -4.183 7.951  6.827 6.827 5.550 7.000 1.450 1.440 4.921 -3.481 6.990 6.990 2.069 
Ort. 18.316 28.000 18.300 15.333 14.300 -4.001 8.233 10.978 6.876 -2.272 6.015 7.000 1.270 1.403 4.921 -3.496 7.418 7.334 4.957 

1.7) Ormancõlõk Ana Planõ (1990-2009). OGM. 1988 
2) DPT Enerji Sektörü Tahmini 
3.12.15) Ormancõlõğõmõz DPT. Konukçu M. 1999 
4.8.18) VII. Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyon Raporu DPT.1995 
5.9.11.14.17) VIII. Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyon Raporu. (DPT. Taslak) 
Not: Bu tabloda görüldüğü üzere değişik kaynaklarda verilen değerler arasõnda önemli farklõlõklar bulunmaktadõr. Bu farklõlõklarõn ana nedeni kaçak yakacak odun faydalanma 

miktarlarõ ile özel sektörün ağaçlamalarõndan ve meyve ağaçlarõndan yaptõklarõ üretim miktarlarõ konusunda güncel ve güvenilir çalõşmalarõn eksikliği ve bu nedenle bu 
üretim miktarlarõ konusundaki tahminlerin subjektif olma eğilimidir. Bu nedenle Tablo 29/b alternatif değerler arasõnda mukayese ve tercih yapma imkanõnõ sağlayacağõ 
düşünülerek hazõrlanmõştõr. 
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Tablo 30: VII. Beş Yõllõk Plan Döneminde Odun Tüketim Tahmin ve Gerçekleşmeleri         

                 (1 000 M3) 

1995 1996 1997 1998 1999 
Ürün cinsi 

Üreten 

Tahmin Gerç. Tahmin Gerç. Tahmin Gerç. Tahmin Gerç. Tahmin Gerç. 

OGM  7 743  7 413  7 451  7 103  6 849 

Özel (*)  2 938  3 019  3 100  3 167  3200 

İthalat  854  1 170  1 099  1 287  1 170 

Toplam 12 541 11 535 13 294 11 602 13 939 11 650 14 546 11 557 15 242 11 219 

Endüstriyel 

Odun toplam 

Fert Başõna 0.204 0.188 0.214 0.187 0.223 0.186 0.231 0.183 0.240 0.177 

OGM  7 784  7 653  6 486  6 281  6 208 

Özel  7 885   7 692  7 505  7 325  7 150 

Toplam 18 713 15 669 18 506 15 345 18 300 13 991 18 004 13 606 17 888 13 358 

Yakacak odun 

Toplam 

Fert Başõna 0.304 0.254 0.298 0.248 0.293 0.224 0.286 0.216 0.282 0.210 

OGM  15 527  15 066  13 937  13 384  13 057 

Özel (*)  10 823  10 711  10 605  10 492  10 350 

İthalat  854  1 170  1 099  1 287  1 170 

Toplam 31 254 27 204 31 800 26 947 32 239 25 641 32 550 25 163 33 130 24 579 

GENEL 

TOPLAM 

(Endüstriyel + 

Yakacak odun) 
Fert başõna 0.508 0.442 512 0.435 0.516 0.410 0.517 0.399 0.522 0.387 

* Kavak, söğüt, ökaliptus vb. türlerle yapõlmõõş özel sektör ağaçlamalarõ Gizli tüketim dahil. 
Kaynaklar :  VII. Beş Yõllõk Plan Ormancõlõk ÖİK Raporu/OGM kayõtlarõ, 1999/AGM kayõtlarõ, 1999   
Nüfus değerleri : 1995 : 61.6 milyon, 1996 : 62 milyon, 1997 : 62.5 milyon, 1998 : 63 milyon,  1999 : 63.5 milyon 
 

3.2.2.1.2. Son Yirmi Yõllõk Period İçinde Üretim ve Tüketim  ile İlgili Gelişmeler ve 
Trendler 

 
a) Son yirmi yõlda toplam endüstriyel odun tüketiminin sadece % 25-30 civarõnda bir artõş       

göstermiş olduğu, ancak bu artõşõn son yedi yõldõr durduğu dikkat çekmektedir. Bu artõş oranõ 
gerek ülkemizde yaşanan hõzlõ nüfus artõşõ ve hõzlõ ekonomik büyüme, gerekse dünya 
endüstriyel odun talebindeki artõş ile kõyaslandõğõnda oldukça düşük kalmaktadõr. Bunda, 
selüloz ve kağõt başta olmak üzere mamul ve yarõ mamul ürün ithalatõnõn giderek artmasõ ile 
birçok kullanõm alanõnda (özellikle inşaat sektöründe) ikame maddelerinin hõzla artõp 
yaygõnlaşmasõ başlõca etkenler olmuştur. Bu şartlar altõnda talep elastikiyeti yüksek olmakta 
ve ikame maddelerine yönelme sonucu talep ve tüketim gerçekleşmeleri düşmektedir. 
Toplam talep artõşõnõn nüfus artõşõndan oldukça düşük düzeyde gerçekleşmesi nedeniyle kişi 
başõna odun tüketimi düşüş göstermiştir. Endüstriyel odun tüketimi içinde tomruk, direk ve 
maden direğinde önemli bir artõş olmazken kağõtlõk odun, sanayi  odunu ve özellikle lif-
yonga odunu üretim ve  tüketiminde artõş çok yüksek oranlarda (kağõt odununda % 40-50, lif-
yonga odununda beş kata yakõn)  gerçekleşmiştir. Esas olarak teknolojik gelişmeler, odun 
ikame maddeleri kullanõmõndaki gelişmeler, tüketim eğilimlerindeki değişmeler ve Türkiye 
ormanlarõnõn kalõn çaplõ odun üretim kapasitesinin azalmasõndan kaynaklanan bu gelişme, 
fert başõna  kalõn ebatlõ odun tüketiminde ciddi miktarda azalma, ince boyutlu odun 
tüketiminde ise önemli bir artõşõ ifade etmekte olup dünyadaki genel trend paralelindedir.  

 
b) Endüstriyel odun üretim ve arzõ içinde özel sektör hõzlõ gelişen tür ağaçlamalarõnõn katkõsõ ve 

oranõ son yirmi yõlda çok büyük bir artõş (üç kata yakõn) göstermiş olup halen toplam iç 
üretimin % 30�u, tüketimin ise % 26�sõ civarõndadõr.  
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c) Buna karşõlõk OGM�nin yõllõk toplam endüstriyel odun üretim ve satõş miktarlarõ son yirmi 
yõlda artõş göstermemekte, ayrõca kendisine gelir sağlayan ana kaynak durumundaki tomruk 
üretim ve satõşlarõnõn hemen hemen yarõya düştüğü görülmektedir. 

 
d) Devlet Orman Ürünleri Sanayii (ORÜS) fabrikalarõnõn 1995�li yõllardan itibaren 

özelleşmesinden sonra bu fabrikalara OGM tarafõndan daha önce tahsisli olarak yapõlan odun 
hammaddesi satõşlarõ artõk çoğunlukla serbest piyasa satõşlarõ şeklinde olmaktadõr.       
Geçmişte tahsisli satõş fiatlarõ serbest piyasa fiatlarõnõn oldukça altõnda iken son yõllarda 
durum tersine dönmüş olup tahsisli satõş fiatlarõ halen piyasa satõş fiatlarõnõn bir miktar 
üstünde gerçekleşmekte, ayrõca eski ORÜS fabrikalarõna satõşlarda azalma (özellikle 
kayõnda) görülmektedir.      

 
e) OGM�nin yõllõk odun stok miktarlarõnda (her mevsimde odun istihsali mümkün 

olmadõğõndan piyasaya kritik dönemlerde arz garantisi sağlama amaçlõ olarak orman 
depolarõnda stok�a alõnan ve çoğunlukla bir sonraki yõla devredilerek satõlan) son yirmi yõlda 
önemli bir azalmanõn gerçekleştirildiği (3 milyon m3�ten 1 milyon m3�e düştüğü) görülmekte 
olup, stoklarda bekleme sonucu uğranõlan önemli kalite, fiyat ve gelir kayõplarõnõn önlenmesi 
yönünden olumlu bir gelişme sağlanmõştõr. 

 
f) Yakacak odun tüketiminde son yirmi yõlda Ormancõlõk Ana Planlarõ projeksiyon 

tahminlerinin de ötesinde bir düşüşün (% 50 civarõnda) gerçekleştiği ve bu trendin istikrarlõ 
olarak devam ettiği, nüfus artõşõ dikkate alõndõğõnda fert başõna yakacak odun tüketimindeki 
düşüş oranõnõn, toplam yakacak odundaki azalma oranõnõn çok daha üstünde olduğu 
görülmektedir. Kõrsal nüfusun şehirlere göç sonucu azalmasõ, odun yerine diğer enerji 
kaynaklarõnõn kullanõmõndaki artõş ve yakacak odun tüketiminde tasarruf sağlayan õsõtma ve 
pişirme araçlarõ ile daha iyi izolasyon sağlayan konut yapõmõndaki gelişmeler bu trendin 
başlõca nedenleri olmaktadõr. 

 
g) Yakacak odun tüketimindeki azalmanõn, gerek OGM�nin yakacak odun üretim ve satõşlarõnda 

gerekse kaçak  odun kesimlerinde önemli azalmalar meydana getirdiği görülmektedir. 
Yakacak odun talebindeki azalma sonucu ince boyutlu odun üretiminin, hõzlõ talep artõşõ 
gösteren lif-yonga sanayiine kaydõğõ görülmektedir. Bunun yanõnda Tablo 25�de gösterilen 
OGM�nin yakacak odun satõşlarõndan önemli bir bölümü (kaba tahminlere göre 1 milyon m3� 
civarõnda) lif-yonga ve diğer sanayi kollarõnca satõn alõnarak endüstriyel odun olarak 
değerlendirilmektedir. 

 
h) Halen OGM tarafõndan gerçekleştirilen toplam odun üretiminin % 50-55�i endüstriyel, geri 

kalan kõsmõ yakacak odun olmaktadõr. Ormanlardan OGM tarafõndan yapõlan yakacak odun 
üretim miktarõna yakõn miktarda kaçak yakacak odun üretim ve faydalanmasõ mevcut olup, 
bu durumda devlet ormanlarõndan fiilen gerçekleşen toplam odun üretim ve faydalanmasõnõn 
% 60�õndan fazlasõ yakacak odun şeklinde olmaktadõr. Kaçak odun üretim ve faydalanma 
miktarõ halen OGM toplam odun üretiminin % 40�õnõn üzerinde, ülke toplam odun 
tüketiminin ise %25�i dolaylarõnda gerçekleşmektedir.  

 
i) Devlet ormanlarõndan kaçak kesim yoluyla odun arzõ ve faydalanma miktarlarõnda önemli  

bir azalma olmakla beraber bu şekilde sağlanan üretim miktarõnõn hala çok ciddi boyutlarda 
olduğu görülmektedir. Bu raporda kaçak odun üretim miktarlarõ ile ilgili olarak verilen 
tahminler 1997 yõlõnda OGM tarafõndan yapõlan kaba bir değerlendirme çalõşmasõna dayalõ 
olup gerçek kaçak üretim miktarlarõnõn bu değerlerin üstünde olduğuna dair görüşler de 
mevcuttur. Bu bakõmdan, 1985 yõlõnda gerçekleştirilen �Orman köylerinde Yakacak Odun 
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Tüketimi Etüdü� çalõşmasõndan beri bu konuda ciddi bir etüd ve araştõrma çalõşmasõ 
olmamasõ önemli bir eksiklik durumundadõr.   

 
j) Aynõ şekilde diğer ağaç türlerinden (meyve, zeytin, servi vb.) elde edilen odun (yakacak) 

üretim miktarlarõ çok kaba tahminlere dayalõ olarak verilmiş olup bu üretim miktarlarõnõn  da 
gerçekte daha yüksek veya alçak olduğu yönünde farklõ görüşler vardõr.   

 
3.2.2.1.3. VII.   Beş Yõllõk Plan Dönemindeki Gelişmeler Ve Trendler 

 
Yukarõda Tablo 28-30�de sağlanan verilere dayalõ olarak, VII. Plan döneminde odun 

üretim ve tüketim hedef ve gerçekleşmelerine ait değerlendirmeler aşağõda verilmiştir.   
 
k) Endüstriyel odun yõllõk toplam üretim ve tüketiminde önemli bir değişiklik olmamõş, buna 

karşõlõk tomruk üretim ve tüketiminde yavaş, tel direk üretiminde ise hõzlõ bir azalma      
trendi görülmüştür. Direk üretimindeki azalmada son yõllarda bu ürünü kullanan      
kurumlarõn ithalata gitmesi rol oynamõş olup, ithalatõn 2000 yõlõndan itibaren azalmasõ 
paralelinde OGM üretiminin tekrar artacağõ beklenmektedir. Kağõtlõk odun, lif-yonga odunu 
ve maden direği odunu tüketimlerinde ise talep ve arz miktarlarõnda kayda değer değişim 
görülmemiştir. Özellikle lif-yonga sanayii tüketim miktarlarõnda son yirmi yõlda  görülen çok 
hõzlõ büyümenin VII. Plan döneminde durulduğu ve bir dengeye ulaşmakta olduğu hususu 
dikkat çekmektedir. Diğer dikkat çeken bir husus, son yõllarda OGM üretiminin planda 
verilen hedeflerin bir miktar altõnda kalmasõna karşõlõk özel sektör üretiminin hedeflerin 
üstünde gerçekleşmesidir. OGM üretimindeki düşüşte ithalat, talep  ve fiyatlardaki azalma 
etkili olmuştur.  

 
l) Yakacak odun tüketim ve üretiminde ise azalma bir miktar yavaşlayarak da olsa  devam 

etmektedir. OGM üretim gerçekleşmesi VII. Beş yõllõk Plan hedeflerinin oldukça altõnda 
gerçekleşirken, özel sektör üretimi hedeflerin üstünde olmuştur.   

 
m) OGM�nin odun üretim kalitesini artõrmak, maliyetlerini düşürmek ve üretim işlerinde orman 

köylüsünün katkõ ve yararlanmalarõnõ sağlamak amacõyla son yõllarda dikili satõş 
uygulamalarõnõ yaygõnlaştõrma girişimleri diğer önemli bir gelişme durumundadõr. Ancak bu 
konuda bazõ ciddi sorunlarla karşõlaşõlmakta olup bunlar aşağõda sorunlar ve  darboğazlar 
bölümünde incelenmiştir.    

 
3.2.2.1.4.   İthalat Ve İhracat İle İlgili Gelişmeler Ve Mevcut Durum 

 
Son on yõlda gerçekleşen odun ithalat ve ihracatõ ile ilgili bilgiler Tablo 31 ve Grafik 3, 

4�te verilmiştir. Bu verilerin incelenmesine dayalõ olarak odun dõş ticaretindeki gelişmeler ve 
mevcut duruma ait değerlendirmeler aşağõda verilmiştir. 
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Tablo 31: 1990-2000 Yõllarõ İthalat ve İhracat Miktar ve Tutarlarõ  

 

Yuvarlak Ağaçlar                  (GTİP:4403) Yakmaya Mahsus Ağaçlar (GTİP:4401) 
Kereste 

(GTİP:4407) 

İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat Y
õl 

Miktar 

(1000m3) 

Tutar    

(1000 $) 

Miktar 

(m3) 

Tutar    

(1000 $) 

Miktar  

(1000 Ton) 

Tutar    

(1000 $) 

Miktar  

(1000 Ton) 

Tutar    

(1000 $) 

Miktar 

(m3) 

Tutar    

(1000 $) 

Miktar 

(m3) 

Tutar    

(1000 $) 

1990 885 123 911 2 880 1 100                 

1991 1 096 131 445 1 370 940                 

1992 1 357 142 860 754 240                 

1993 2 343 271 840 863 350 188.6 11 291 0.13 8.2   26 330   5 582 

1994 1 154 134 000 2 948 910 9.2 372 2.0 97.1   10 503   23 771 

1995 718 96 800 1 872 780 6.1 377 0.13 6.7   23 382   19 409 

1996 1 050 133 142 2 599 790 144 8 222 2.0 153.3   32 242   9 910 

1997 716 106 558 871 316     143 7 627 3.0 369.1   28 627   6 280 

1998 970 126 362 3 150 38 414 229.1 11 378 1.8 117.0   40 102   4 748 

1999 1 214 104 000 4 634 742 320 150.0 6 300 0.01 1.1   33 250   9 527 

Kaynak  :   DPT ve DİE  

Notlar :  1-  4403 GTİP�no yuvarlak veya kabaca yontulmuş m3  ile ifade edilen her türlü endüstriyel odunu  içermekte ise de büyük çoğunluğu  

                   tomruktur      

              2 - 4401 GTİP� no�lu yakmaya mahsus ağaçlar adõ altõnda getirilen ağaçlar  çoğunlukla lif-yonga  odunu ve ince sanayi odunudur.  
 

 

Kaynak : DİE, 1999 

 

 
 
  

GRAFİK:3 - Endüstriyel odun ithalatõnõn
             ülkelere göre dağõlõmõ

İskandinav 
ve Baltõk 
ülkeleri
%20

      Afrika 
     ülkeleri

   %23

Rusya
%37

BREZİLYA
%3

Diğer ülkeler
%9

Diğer. 
Avrupa 
ülkeleri

%4

 SSCB'den 
 ayrõlan 

Cum. %4

GRAFİK 4- Endüstriyel odun üretiminin 
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a) Endüstriyel ve yakacak odun ihracat miktar ve gelirleri çok düşük ve önemsiz düzeylerdedir. 
 
b) Buna karşõlõk yõllõk odun ithalat miktarlarõ ve harcamalarõ önemli miktarlardadõr. 1985 

yõlõndan itibaren önem kazanan endüstriyel odun ithalatõnda 1990-1993 döneminde önemli 
bir artõş görülmekte, gümrük ve eşdeğerli vergilerin kaldõrõldõğõ 1993 yõlõnda en üst düzeye 
çõktõğõ, 1994 yõlõndan itibaren azalarak son beş yõlda (VII. Plan döneminde) yaklaşõk aynõ 
miktarlarda (yõlda 0.9-1 milyon m3 civarõnda)   gerçekleştiği görülmektedir. Ayrõca yõllõk 
150 000-250 000 ton (250 000-400 000 m3) civarõnda ve yakmaya mahsus  ağaçlar başlõğõ 
altõnda ithal edilen odunun hemen tamamõnõn lif-yonga sanayiinde değerlendirildiği, bu 
durumda gerçek endüstriyel odun ithalatõnõn 1.2-1.3 milyon m3 olduğu görülmektedir. Ithal 
odunu ülkemizin toplam endüstriyel odun tüketiminin % 9�unu, toplam odun tüketiminin ise 
% 4�ünü sağlamaktadõr. Ithalat yapõlan ülkeler arasõnda halen Rusya % 37 ile ilk sõrayõ 
almakta, bu ülkeyi % 23�lük pay ile Afrika ülkeleri ve % 20 pay ile İskandinav ülkeleri 
izlemektedir (Grafik 3). İthal edilen odun içinde çam türleri % 44 ile ilk sõrayõ alõrken Afrika 
ülkelerinden satõn alõnan tropikal ağaç tür odunlarõ (yüksek fiatlõ) % 23 ile ikinci sõrada 
bulunmaktadõr (Grafik 4). İbreli ve geniş yapraklõ türlerin ithalat içindeki paylarõ sõrasõyla % 
63 ve % 37�dir.  

 
c) Odun ithalatõ için yõllõk ortalama 120-130 milyon dolar civarõnda kaynak harcanmaktadõr.   
 

3.2.2.1.5. Maliyetler, Fiatlar, Pazarlama Durumu 
 

OGM�nin 1993-1999 döneminde değişik satõş şekillerine göre gerçekleştirdiği açõk 
artõrmalõ, tahsisli ve indirimli odun satõş miktarlarõ Tablo 32-34�de, değişik satõş şekillerinin 
miktar ve paylarõ Grafik 5 ve 6�da, 1987-1998 döneminde gerçekleşen satõş fiatlarõ (cari ve reel 
fiatlar olarak) Tablo 35 ve Grafik 7�de, odun maliyet değerleri Tablo 36-37�de verilmiştir. Bu 
tablolarõn ortaya koyduğu önemli hususlar şunlardõr. 
 
a) Endüstriyel odun üretiminin yaklaşõk yarõsõ (% 53) serbest piyasa şartlarõ altõnda satõlõrken 

%35�i tahsisli olarak (OGM ile alõcõ arasõnda belirlenen fiyatlarla), %12�si ise indirimli 
fiyatlarla (orman köylülerine kanun ile verilen haklar gereği) gerçekleşmektedir. Yakacak 
odunda ise toplam miktarõn yaklaşõk yarõsõ tarifeli olarak (kanun gereği indirimli fiyatlarla) 
orman köylülerine, üçte biri gene köylülere ve kooperatiflere pazar satõş hakkõ  olarak (piyasa 
fiyatõ altõndaki fiyatlarla) satõlmaktadõr. Serbest piyasa satõşlarõ ise toplam yakacak odun 
satõşlarõnõn sadece %10�u civarõnda gerçekleşmektedir.   

 
b) Serbest piyasa odun satõş fiyatlarõnda son on yõlda yaşanan ve özellikle VII. Plan döneminde 

ciddi boyutlara ulaşan reel bazdaki düşüşler (Tablo 35) tüketiciler için avantaj sağlarken ana 
gelir kaynağõnõ odun satõşlarõnõn oluşturduğu OGM çok ciddi bir ekonomik finansal kriz 
dönemine girmiştir. Bu kriz Orman Bakanlõğõ�nõn diğer kuruluşlarõ ve genelde ülkemiz 
ormancõlõk sektörü üzerinde çok olumsuz diğer etkileri de oluşturmuştur. Benzer şekilde, son 
yõllarda kavak ve okaliptüs odunu satõş fiyatlarõnda yaşanan önemli düşüşler uzunca süre 
devam ettiği takdirde, ana amacõ kar sağlamak olan özel sektör ağaçlama uygulamalarõ ciddi 
şekilde olumsuz yönde etkilenebilecektir (halen kavak odunu fiyatlarõ çap�a bağlõ olarak 
dikili 25-35, fabrika teslimi 40-70 dolar/m3 arasõnda değişmektedir). OGM�nin tahsisli ve 
köylülere yaptõğõ indirimli odun satõş fiyatlarõnda ise  tersine olarak son yõllarda reel bazda 
bir miktar artõş görülmekte olup tahsisli satõş fiyatlarõ halen serbest piyasa fiyatlarõnõn 
üzerinde oluşmaktadõr.  

 
c) OGM odun üretim maliyetleri dünya ortalama maliyetlerinin üstünde gerçekleşmekte olup 

son yõllarda yaşanan ekonomik kriz neticesi OGM tarafõndan tasarruf yapõlan uygulamalarõ 
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ve gayretler bu maliyetlerde çok az bir azalma sağlayabilmiştir. Tablo 36�da verilen maliyet 
değerleri incelendiğinde dünya ortalamalarõna göre tarife bedellerinin çok düşük, genel idare 
giderlerinin çok yüksek (toplam maliyetin % 25�i civarõnda) olduğu görülmektedir. İstihsal 
masraflarõ içinde ise özellikle yol kenarõndan depoya taşõma masraflarõ (monopol       
durumundaki kooperatiflerin kontrolunda gerçekleştirilen) oldukça yüksek değerlerdedir. 
Son olarak, 1999 yõlõndan itibaren Tek Düzen Muhasebe Sistemi�ne geçilmesi ile birlikte 
Hazine hissesi (OGM döner sermaye yõllõk brüt gelirinin % 10�u olup 1999 yõlõnda 17.5,       
2000 yõlõnda 28.6 trilyon TL civarõnda) ve fonlara (Ağaçlama Fonu, vb.) yapõlan transfer 
ödemeleri de dağõtõm giderleri altõnda odun maliyetine yüklenmiş olup bu durum neticesi 
OGM�nin odun üretim maliyetlerinde önemli ilave artõşlar meydana gelmiştir.  

 
Tablo 32: OGM�nin 1993-1999 Yõllarõnda Açõk Artõrmalõ Odun Satõş Miktarlarõ  
                (Endüstriyel Odun 1000m3 � Yakacak Odun 1000 Ster) 

 

 

Tablo 33: OGM�nin 1993-1998 Yõllarõnda Tahsisli Odun Satõş Miktarlarõ (1000m3) 

Ürün Cinsi Satõlan kurum 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ORÜS 219 186 299 26 33 5 Tomruk 

  TEDAŞ 50 19 39 48 42 22 
TELEKOM 73 94 67 0 0 0 Tel Direk 

  TOPLAM 123 113 106 48 42 22 
TKİ 24 12 8 15 15 12 
TTK 159 155 149 107 47 100 
Mahalli Ocaklar 41 24 45 31 27 24 

  
Maden Direk 
  
  TOPLAM 224 191 202 153 89 136 
Kağõtlõk Odun SEKA 1350 1506 1431 1112 1054 1401 
Lif-yonga odun  Özel Sektör 838 947 1412 1128 1111 1236 
Travers DDY 1 0.2 0 0 0 0 

Kaynak   : OGM, : Ocak 2000 

 

 

 

 

 

 

Ürün Cinsi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Tomruk 2000 2713.9 2576.5 2759.9 2480 2416 2450 
Tel Direk 1.1 1.6 25.8 60.6 15 9.4 2 
Maden Direk 183.8 273 259.5 323 393 314 330 
Sanayi Odunu 576 669 780 848 767 673 586 
Kağõtlõk Odun       24 356 56 63 
Lif- Yonga Odunu 34.9 75.3 30.5 97.1 211 170.5 250 
Sõrõk         17 116 19 
Endüstriyel Odun toplam 2796 3733 3672 4113 4239 3755 3700 
Yakacak Odun toplam 990 1383 1119 848 1074 969 960 
Dikili satõşlar         85 117 145 
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Grafik 5 : OGM�nin Endüstriyel Odun Satõşlarõnõn Satõş Şekillerine Göre Dağõlõmõ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6: OGM�nin Yakacak Odun Satõşlarõnõn Satõş Şekillerine Göre Dağõlõmõ 

 

Kaynak   :   OGM, Ocak 2000 
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Tablo: 34: Orman Kanununun 31, 32, 33, 34�üncü Maddeleri  Uyarõnca  1990-1998 Yõllarõnda Orman Köylülerine   İndirimli Fiyatlarla Yapõlan Odun  

                   Satõşlarõ  Ve Bu Yolla Sağlanan Sübvansiyon Miktarlarõ 
                   (Miktar:Yapacak odun 1000 M3/yakacak odun 1000 Ster     - Fiat: 1000 TL (1998 fiatlarõ düzeyinde)      - Sübvansiyon: Milyar TL) 

31. Maddeye Göre 

Satişlar 

(Tarife Bedeli/Tarife Bedeli+İstihsal Masrafõ) 

32. Maddeye Göre 

Satõşlar 

(1/3 Maliyet Bedeli) 

33. Maddeye Göre Satõş 

(İstihsal Masrafõ) 

34. Madde Maddeye 

Göre Satõşlar 

(Maliyet Bedeli) 

Toplam 

Satõş Gerçekleşme 

 

Yapacak Yakacak Yapacak Yakacak Yapacak Yapacak (%25)  Yakacak (Kps) 1 Yapacak Yakacak 

Y
õll
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M
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r 
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õ 2  

Sü
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on
 

1990 261 8873 2316 5562 3346 18610 100 7334 733 358 634 227 7,1 12586 89 178 1274 227 2191 2300 5039 546 3365 8111 23877 27242 

1991 248 8873 2201 5611 3346 18774 93 7334 682 457 634 290 6,7 12586 84 192 1274 245 1793 2300 4124 540 3212 7861 23188 26400 

1992 238 8873 2112 5739 3346 19203 74 7334 543 301 634 191 7,3 12586 92 157 1274 200 2207 2300 5076 476 2946 8247 24470 27416 

1993 242 8873 2147 5293 3346 17710 90 7334 660 283 634 179 12 12586 151 219 1274 279 2036 2300 4683 563 3237 7617 22573 25810 

1994 261 8873 2316 4818 3346 16121 68 7334 499 346 634 219 5,7 12586 72 230 1274 293 1881 2300 4326 565 3179 7045 20667 23846 

1995 225 8873 1996 5328 3346 17827 103 7334 755 337 634 214 6,7 12586 84 322 1274 410 2187 2300 5030 657 3247 7852 23071 26318 

1996 202 8873 1792 5158 3346 17259 63 7334 462 262 634 166 6,6 12586 83 299 1274 381 2264 2300 5207 571 2718 7684 22632 25350 

1997 172 8873 1526 4582 3346 15331 49 7334 359 245 634 155 5,8 12586 73 262 1274 334 2152 2300 4950 489 2292 6979 20436 22728 

1998 229 8873 2032 4398 3346 14716 42 7334 308 256 634 162 3,5 12586 44 228 1274 291 1617 2300 3719 503 2675 6271 18597 21272 

 

Kaynak   :   OGM, 1999                                       
1 Köylü Pazar satõş hakkõ olarak sağlanan yakacak odun satõşlarõ                         
2 Serbest piyasa değeri ile köylüye satõş fiatõ arasõndaki fark      
3 Serbest piyasa değeri ile maliyet bedeli arasõndaki farka ayrõca bu satõşlarõn 10 ay vadeli yapõlmasõ ile sağlanan subvansiyon miktarõ da ilave edilmiştir. 

 
Not : Toplu subvansiyon miktarõ, OGM için önemli meblağ oluştururken, Orman köyü ailesi başõna çok mütevazi bir katkõ sağlamaktadõr. 
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Tablo 35: OGM�nin 1987-1999 Döneminde Ortalama Satõş Fiyat (Cari Ve Reel Fiyatlarla) Gerçekleşmeleri   (1000 TL/m3) 
 

Ürün Cinsi 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Tomruk 108 149.9 224.1 344.8 485.3 957.6 1 475 2 125 5 821 8 496 14 051 22 772 27 674 
1987=100 İndeks 100 81 74 75 68 83 80 53 76 64 58 55 44 
Kõzõlçam Tomruk 99 136 202 305 435 840 1 459 2 019 5 620 8 320 13 201 22 323  28477 
1987=100 İndeks 100 81 73 72 66 79 87 54 80 68 60 59 49,440 
Diğer Çam Tom. 126 172 253 405 548 1 083 1 595 2 700 6 857 9 017 15 493 24 183  28427 
1987=100 İndeks 100 80 72 76 66 80 75 57 77 58 55 50 39 
Göknar-Ladin Tom. 113 175 277 409 532 1 024 1 407 2 379 5 980 7 808 14 880 23 320  26852 
1987=100 İndeks 100 91 88 85 71 85 73 56 75 56 59 54  41 
Kayõn Tomruk 121 140 193 408 496 1 060 1 621 1 976 5 401 10 118 15 737 22 573  27338 
1987=100 İndeks 100 68 57 79 62 82 79 44 63 68 58 49 39 
Tel Direk 94 126 178 244 470 870 1 016 1 829 5 480 7 161 10 131 21 964 27 600 
1987=100 İndeks 100 786 68 61 76 86 64 52 83 62 48 61 50 
Tel Direk-Tahsis 100 250 325 538 780 1 130 1 860 3 070 6 200 10 900 18 500 32 400 47 000 
1987=100 İndeks 100 147 116 126 118 105 110 82 88 88 83 85  81 
Maden Direk 60.58 87.94 126.3 198.4 272.3 647.6 1 016 1 375 3 499 5 988 9 475 16 794 20 000 
1987=100 İndeks 100 85 75 77 68 100 99 61 82 80 70 73 57 
Mad. Dir.-Tahsis 50 85 143 225 330 500 1 100 1 760 3 450 6 200 11 000 19 900 29 700 
1987=100 İndeks 100 100 102 106 100 93 130 94 98 101 98 105 102 
Sanayi Odunu 52.95 74.81 98.75 133.4 223.7 522.3 824.8 1 009 2 919 4 941 7 639 13 823 17 500 
1987=100 İndeks 100 83 67 59 64 92 92 51 78 76 65 69 57 
Lif-Yonga  19.4 30.2 32.2 44.8 65.5 202.8 400 494.5 890.2 2 666 3 046 6 308 8 850 
1987=100 İndeks 100 91 59 54 51 98 121 68 65 111 70 86 78 
Lif-Yonga-Tahsis  21 32 69.7 105 157 225 383 631 1 251 2 330 3 460 7 566 10 000 
1987=100 İndeks 100 89 119 117 113 100 107 80 84 90 74 95 82 
Kağõt. Od.-Tah. 19 30 60 93 150 250 550 850 1 850 2 800 5 000 10 000 16 000 
1987=100 İndeks 100 93 113 115 119 123 170 119 138 119 118 138 145 
Endüst. Od. Ort. 97.55 130.5 195 256 360 780 1 297 1 836 3 217 7 742 11 226 19 627 23 700 
  99.99 78 72 62 56 75 78 50 47 64 52 53 42 
Yakacak Od 7.3 18.1 24 35 53 118 281 326 621 1 644 2 262 4 167 5 795 
      (1000 Tl./Ster) 100 146 116 113 110 151 227 119 121 183 139 150 136 
Kaynak   :  OGM, Ocak 2000      

*   Reel fiat değişimleri, 1987 baz olarak (100) alõnarak ve  diğer yõllar değerleri TEFE değerleri kullanõlarak bulunmuştur. 
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GRAFİK : 7- 1990-1997 YILLARINDA O DUN İTH ALAT M İK TARLARI İLE 
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Tablo 36: OGM�nin 1993-2000 Yõllarõnda Ortalama Odun Istihsal  Maliyetleri  

                  (Fiili Masraflar)  

Kaynak   :   OGM, Ocak 1999 

Not:  1-     1999 ve 2000 yõlõlarõ rakamlarõ bütçe tahminleri olup bilanço sonuçlarõ alõndõğõnda revize edilecektir 

         2-     1999' dan 2000 yõlõna TEFE endeksinin 12 aylõk ortalamalara göre %41,5 artacağõ kabul edilmiştir 

3- Toplam istihsal ve taşõma giderleri (fiili masraf).

Maliyet Kalemi 1993 (TL/M3) 1994 (TL/M3) 1995 (TL/M3) 1996 (TL/M3) 1997 (TL/M3) 1998 (TL/M3) 1999 (TL/M3) 2000 (TL/M3) 

Kesim 50 150 90 141 217 252 367 236 639 243 1 126 696 1 363 988 2 002 000 

Sürütme 81 754 124 161 303 127 741 943 1 226 292 2 105 965 2 360 258 3 251 000 

Yükleme       90 792 165 422 267 423 414 410 559 000 

Taşõma 102 700 160 989 388 869 708 011 1 157 075 1 979 644 2 791 058 3 490 000 

İstif 12 000 16 023 35 806 63 454 120 655 214 256 325 269 495 000 

Alt toplam 246 604 391 314 945 054 1 971 436 3 308 687 5 693 984 7 254 983 9 797 000 

Ölçme 13 317 17 241 44 440 76 493 180 328 303 757 354 127 516 000 

Tasnif ve Depolama 7 400 13 718 33 603 56 958 123 169 251 820 278 951 427 000 

%10 istihkak fazlasõ 23 529 39 497 85 965 165 180 260 006 453 525 417 302 706 000 

TOPLAM MALİYET 

- cari fiatlarla 

 

290 850 461 770 1 109 062 2 270 067 3 872 190 6 703 086 8 305 363 11 446 000 

- 1999 yõlõ 

  sabit fiatõyla 9 972 113 7 174 602 9 139 016 10 712 354 10 092 241 10 262 424 8 305 363 8 091 913 

Toplam istihsal 3 

Giderleri (milyarTL.) 2 378 3 510 9 700 18 046 28 163 47 165 63 200 85 000 

Toplam satõş gelirleri 

(milyar TL.) 6 885 11 747 27 916 44 153 70 485 112 104 152 000 193 000 

Üretim gideri/ satõş geliri oranõ (%) 34.5 29.9 34.7 40.9 40.0 42.1 41.6 44.0  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                           Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    90 

Tablo 37 :  1995-1998 Döneminde OGM Tomruk Ortalama Maliyeti   (Depoda Maliyet) Ve 1999 Yõlõ Bütçesi İçinde Toplam Giderlerin  

                   Odun Üretim Maliyet Kalemlerine Dağõlõmõ  

(Değişik Yõllar Arasõnda Mukayese İmkanõ Sağlamak İçin Değerler Dolar Olarak  

                   Verilmiştir). 

 

Kaynak : OGM, İşletme ve ve Pazarlama Dairesi, 1999                 

*    1999 yõlõna kadar odun üretim maliyetlerine girmeyen hazine hissesi ve fonlara ödemeler (transfer ödemeleri) bu yõldan itibaren dağõtõm  

      giderleri altõnda odun (toplam odun üretimi için) üretim maliyetlerine yüklenmiş bulunmaktadõr.  

**  Kesme, çõkarma, taşõma, soyma, istifleme, ölçme, depoya taşõma, prim ödemesi, stoklama ve depo giderleri  toplamõ. 

 

3.2.2.2.   VIII. Plan Döneminde ve Daha Sonraki Dönemlerde  Beklenen Gelişmeler 
 

Ülkemizde VIII. Plan dönemi ve daha sonraki yõllar için (2023�e kadar) odun  arz-talep 
ilişkileri ile ilgili projeksiyonlar son yirmi yõllõk endüstriyel ve yakacak odun üretim ve tüketim 
gerçekleşme değerlerine göre hesaplanarak sonuçlar Tablo 38 ve Grafik 8-11�de verilmiştir. 
Grafiklerde gösterildiği gibi endüstriyel odun üretim ve tüketimleri için iki ayrõ eğri ve bunlara 
ait eşitlikler (regresyonlar), yakacak odun için ise bir eşitlik hesaplanmõş ve projeksiyon 
değerleri bu eşitlikler vasõtasõyla bulunmuştur. Söz konusu eşitlikler doğrusal, üslü, logaritmik ve 
polinomial regresyonlar şeklinde tesbit edilmiş olup, son yirmi yõl süresince üretim ve tüketim 
gerçekleşmelerinin oldukça homojen eğilim göstermeleri nedeniyle regresyonlarõn güvenilirlik 
katsayõlarõ (R2) da oldukça yüksek değerler olarak ortaya çõkmõştõr. Bunlara ilave olarak gerek 
endüstriyel, gerekse yakacak odun için OGM tarafõndan esas olarak Ormancõlõk Master Planõ 
(1988) ve OGM görüşlerine dayalõ bir diğer projeksiyon da belirlenerek tablo ve grafiklerde 
verilmiştir. Gelecek dönemlere ait projeksiyonlarõn çoğul parametrelere dayalõ çoklu regresyon 
analizleri ile hesaplanmasõnõn daha uygun olacağõ bilinmesine karşõlõk, uzun süre gerektiren bu 
çeşit bir çalõşmanõn bu rapor hazõrlõğõ sõrasõnda gerçekleştirilmesi mümkün olmamõştõr. Ancak bu 
çeşit projeksiyon çalõşmalarõnõn araştõrma kurumlarõ işbirliği ile önümüzdeki dönemlerde 
gerçekleştirilmesi ihtiyacõ açõktõr. Tablo 38 ve Grafik 8-11�de verilen değerlere dayanarak  
gelecek dönemlerde beklenen gelişmelere ait tahminler aşağõda verilmiştir. 
 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1994-1998 Ortalama 

1999 Bütçesi içinde toplam odun 

maliyetlerinin değişik maliyet 

kalemlerine dağõlõmõ * 

MALİYET KALEMİ $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 (%) Milyar TL/m3 (%) 

1.  Tarife bedeli 4.05 4.02 4.42 3.03 2.17 3.54 3.47 4 800 2.1 

2.  İstihsal masraflarõ **  16.07 27.60 29.65 26.10 21.50 24.18 23.67 63 200 28.5 

3.  Dağõtõm giderleri 56.76 56.76 56.76 55.21 58.31 56.76 55.57 116 388 52.5 

  a. Araştõrma ve orman  

geliştirme giderleri 

  b. Genel idare giderleri 

      -   Personel ve diğer gid. 

-  Amortisman giderleri 

-  Hazine hissesi 

-  Fon ödemeleri 

   28.67 

 

26.54 

25.82 

0.72 

- 

- 

30.27 

 

54.58 

27.28 

0.76 

- 

- 

29.47 

 

27.29 

26.55 

0.74 

- 

- 

28.86 

 

26.71 

26.00 

0.71 

- 

- 

44 700 

 

71 688 

45 958 

600 

17 500 

7 630 

20.2 

 

32.3 

20.7 

0.3 

7.9 

3.4 

4. Satõş giderleri 0.63 0.63 0.63 0.68 0.57 0.63 0.62 390 0.2 

        ALT-TOPLAM  77.51 89.01 91.46 85.02 82.55 85.11 83.33 184 778 83.3 

5. Orman õslah giderleri  

            (0.20x (1+2+3+4)) 

15.50 17.80 18.29 17.00 16.51 17.02 16.67 36 955 16.7 

         T  O  P  L  A  M 93.01 106.81 109.75 92.02  9906 102.13 100 221 734 100.0 
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3.2.2.2.1. VIII. Beş Yõllõk Plan Döneminde Beklenen Gelişmeler  
 
- VIII. Plan döneminde gerek endüstriyel odun tüketimindeki artõşõn gerekse yakacak odun 

tüketimindeki azalmanõn düşük bir oranda devam edeceği beklenmektedir. Plan dönemi 
sõrasõnda endüstriyel odun arz açõğõnõn 1 milyon m3�ün biraz üzerinde olacağõ, yakacak 
odunda ise herhangibir arz açõğõ yaşanmayacağõ tahmin edilmektedir.  

 
- Endüstriyel odun arz açõğõnõn ithalat yolu ile karşõlanmaya devam edileceği, ithalatõn aynõ 

ülkelerden (Rusya, eski SSCB�den ayrõlan cumhuriyetler, İskandinav  ve  Afrika ülkeleri 
ağõrlõklõ) devam edeceği, ithalat içinde mamul ve yarõ mamul odun ürünleri payõnõn bir 
miktar artacağõ tahmin edilmektedir.  

 
- Son yõllarda piyasadaki anormal fiat düşüşleri dikkate alõndõğõnda, iç piyasada odun satõş 

fiatlarõnda reel bazda bir miktar artõş beklenebilecekse de, bu artõşõnõn dünya fiatlarõ 
paralelinde kalacağõ ve belli sõnõrlarõn üstüne çõkmayacağõ beklenmelidir.  

 
- OGM�nin yüksek olan odun üretim maliyetlerinin azaltõlmasõ önemli politik kararlarõ, yapõsal 

değişiklikleri ve kanuni düzenlemeleri gerektirdiğinden kõsa dönemde alõnacak tedbirler ile 
maliyetlerde önemli azalmalar sağlanabilmesi ihtimali zayõftõr. 

 
- Mevcut üretimini pazarlama sõkõntõsõ çeken OGM�nin odun üretiminde artõşa gitmeyeceği, 

son yõllarda odun fiatlarõndaki büyük düşüşler nedeniyle özel sektörün odun üretiminde de 
(kavak ve diğer tür ağaçlamalarõndan) artõş olmayacağõ beklenmelidir.   

 
- Bu dönemde beklenen çok önemli bir gelişme SEKA�ya ait kağõt ve selüloz fabrikalarõnõn  

özelleştirilmesi olacaktõr. Gerçekten de bir süredir devam eden özelleştirme çalõşmalarõ 
neticesi öncelikle Silifke ve Çaycuma ve bunlarõ takiben diğer fabrikalarõn özel sektöre       
devrinin VIII. Plan dönemi içinde tamamlanmasõ beklenmektedir. Bu özelleştirme sonucu 
fabrikalarõn yeni sahipleri OGM�den satõn alacaklarõ kağõtlõk odun ile ilgili olarak, kalite 
kalite artõrõmõ, fiat indirimi ve ihtiyaçlarõnõn fabrikalara yakõn ormanlardan temini       
hususlarõnda taleplerde bulunacaktõr. Bunun yanõnda yeni sahiplerin, fabrikalarõnõn odun 
hammaddesi ihtiyaçlarõnõ kõsmen Rusya veya diğer ülkelerden uygun şartlarla temine yönelik 
ciddi çaba ve girişimlerde bulunmasõ da beklenmelidir.  
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Tablo 38: 2000 -2023 Dönemi Odun Kökenli Orman Ürünleri Yurtiçi Üretim ve Tüketim Tahminleri (1 000 m3) 

 Üretim/ VIII. Plan Dönemi 2010 2015 2020 2023 

Ürün Cinsi Tüketim/ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Projeksiyon Projeksiyon Projeksiyon Projeksiyon 

 Fark Projeksiyon * 1 2 OGM 1 2 OGM 1 2 OGM 1 2 OGM 

 Üretim 5 400 5 450 5 500 5 550 5 575 5 580                         

Tomruk Tüketim 6 500 6 600 6 500 6 500 6 500 6 500                         

  Fark -1 100 -1 150 -1 000 -950 -925 -920                         

 Üretim 141 135 135 130 130 130                         

Tel Direk Tüketim 141 135 135 130 130 130                         

  Fark 0 0 0 0 0 0                         

 Üretim 430 435 435 430 430 425                         

Maden Direk Tüketim 440 440 440 435 435 430                         

  Fark -10 -5 -5 -5 -5 -5                         

Sanayi Üretim 1 265 1 290 1 320 1 355 1 390 1 415                         

Odunu Tüketim 1 265 1 290 1320 1 355 1 390 1 415                         

  Fark 0 0 0 0 0 0                         

Kağõtlõk Üretim 1 600 1 350 1 300 1250 1 300 1 300                         

Odun  Tüketim 1 600 1 500 1 400 1450 1 500 1 500                         

 Fark 0 -150 -100 -200 -200 -200                         

Lif-yonga Üretim 1 865 2 000 2 150 2350 2 550 2 750                         

Odunu Tüketim 2 150 2 300 2 450 2630 2 775 2 925                         

 Fark -285 -300 -300 -280 -225 -175                         

 Üretim 25 26 27 28 29 30                         

Sõrõk  Tüketim 25 26 27 28 29 30                         

  Fark 0 0 0 0 0 0                         

 Üretim 10 726(**) 10 686 10 867 11 093 11 404 11 630 11 163 10 100 11 750 11 604 10 200 11 900 12 045 10 250 12 050 12 310 10 300 12 100 

Endüstriyel Tüketim 12 121 12 291 12 272 12 528 12 759 12 930 13 530 11 600 12 900 14 339 11 800 13 070 15 148 12 000 13 250 15 634 12 060 13 350 

Odun Toplam Fark -1 395 -1 605 -1 405 -1 435 -1 355 -1 300 -2 367 -  1 500 -1 150 -2 735 -1 600 -1 170 -3 103 -1 750 -1 200 -3 324 -1 760 -1 250 

Yakacak (***) Üretim 18 423 17 300 17 000 16 750 16 500 16 200 13 750   14 000 13 350   13 700 14 000   13 900 14 700   13 900 

Odun Toplam Tüketim 18 423 17 375 17 150 16 550 16 300 16 000 13 500   13 800 13 150   13 500 13 750   13 750 14 500   13 800 

(1000 Ster) Fark 0 -75 -150 200 200 200 250  200 200  200 250  150 200  100 

GENEL TOPLAM Üretim 24 543 23 661 23 617 23 655 23 779 23 780 21 475  22 250 21 616  22 175 22 545  22 475 23 335  22 525 

(End. + Yak.) Tüketim 25 938 25 322 25 135 24 940 24 984 24 930 23 655  23 250 24 201  23 195 25 640  23  563 26 509  23 700 

(1 000 m3) Fark - 1395 - 1 661 - 1 518 - 1 285 - 1 205 - 1 150 - 2 180  - 1 000 - 2 585  - 1 020 - 2 916  - 1 088 - 3 174  - 1 175 

Kaynaklar : 1) 1976-1999 tüketim gerçekleşmeleri (Tablo 29), 2) OGM, 1999, 3)Ormancõlõk Master Planõn (1998), 4) DİE (İthalat-İhracat Değerleri), 5) DPT, 1999. 
(*) Hesaplanan formüllerle ve çizilen eğrilere göre bulunan değerler ilk yõllar için sapmalar gösterdiğinden VIII. Plan Dönemi yõllarõ için OGM tahminleri kullanõlmõştõr. 
(**) Dikili satõş dahil değildir. 
(***) Sterden m3�e çevirme emsali olarak =0.75 kullanõlmõştõr. 
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Tablo 38/1: 2000-2023 Dönemi Orman Genel Müdürlüğü Üretim ve Gizli Yakacak 
Tüketim Tahminleri  

(1000 m3/Ster) 
Ürün Cinsi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 2020 2023 
Tomruk 3.100 3.120 3.140 3.161 3.181 3.202 3.307 3.416 3.528 3.598 
Tel Direk 141 135 135 130 130 130 130 130 130 130 
Maden Direği 430 435 435 430 430 425 400 380 365 360 
Sanayi Odunu 851 877 903 930 958 987 1.120 1.250 1.380 1.475 
Kağõtlõk Odun 1.600 1.350 1.300 1.250 1.300 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 
Lif-Yonga Odunu 1.317 1.420 1.530 1.640 1.740 1.850 2.000 2.100 2.150 2.180 
Sõrõk 25 26 27 28 29 30 35 40 45 48 
Endüstriyel Od. Top. (*) 7.464 7.363 7.470 7.569 7.768 7.923 8.342 8.716 9.048 9.291 
Yakacak Od. (Str) (*) 9.079 8.975 8.850 8.740 8.620 8.500 8.300 8.000 7.800 7.750 
Gizli Yak. Od. Tüketimi 
(Str) 

7.400 7.200 7.000 6.800 8.850 8.500 5.700 5.400 5.300 5.250 

(*) Dikili satõştan elde edilecek miktar dahil değildir. 
 

Grafik 8  :  2000 - 2023 YILLARI  İÇİN ENDÜSTRİYEL ODUN ÜRETİM 
PROJEKSİYONU
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Grafik 9 :   2000 - 2023 YILLARI İÇİN YAKACAK ODUN ÜRETİM PROJEKSİYONU
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Grafik 10 :   2000 - 2023 YILLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL ODUN  TÜKETİM 
PROJEKSİYONU
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Grafik 11 :  2000 - 2023 YILLARI İÇİN YAKACAK ODUN TÜKETİM 
PROJEKSİYONU

R2 = 0.9614
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- Lif-yonga sanayiinin iç piyasada uygun fiyat ve kalitede odun hammaddesi temini ile ilgili 
sõkõntõlarõn devam edeceği bu sanayi tesislerinin hammadde ihtiyaçlarõnõ kõsmen ithal yoluyla  
karşõlamasõna  bu plan döneminde de devam edileceği tahmin edilmektedir. 

 
- Orman kaynaklarõ yönetimine ve ürünlerinin sertifikalandõrõlmasõna yönelik çalõşmalarõn  

VIII. Plan döneminde ülkemizde de başlatõlmasõ beklenmektedir. İçinde bulunduğumuz 
Avrupa Birliğine tam üye olma süreci bu çalõşmalarõn önemini daha da artõracaktõr. 
Yukarõda değinildiği üzere sertifikalandõrma çalõşmalarõnõn amacõ; orman 
kaynaklarõnõn çok yönlü fayda ve hizmetlerinin dengeli ve sürdürülebilir şekilde 
sağlanmasõnõn güvence altõna alõnmasõdõr. Bu amaçla ulusal veya uluslararasõ bağõmsõz 
organlar tarafõndan yürütülen sertifikalandõrma ile; i) orman kaynaklarõnõn 
sürdürülebilir yönetimi; ii) iç veya dõş piyasaya arz edilen odun ve diğer orman 
ürünlerinin sürdürülebilir şekilde yönetilen orman alanlarõndan uygun yöntemlerle 
üretilerek piyasalara ve tüketicilere arz edilmesi amaçlanmaktadõr. Aslõnda ülkemizde 
orman kaynaklarõnõn toplumun çok yönlü ihtiyaçlarõnõ dengeli olarak sağlayacak şekilde 
sürdürülebilir olarak yönetiminin geliştirilmesine yönelik talep, ilgi ve gayretlerde son 
yõllarda  ciddi bir artõş görülmekte olup bu gelişmeler sertifikasyon çalõşmalarõnõn amaç ve 
yaklaşõmlarõ ile yakõn paralellik göstermektedir. Buna rağmen bugüne kadar Devlet orman 
teşkilatõnca yürütülen orman kaynaklarõ yönetim ve orman ürünleri istihsal ve arz 
faaliyetlerinin bağõmsõz uluslararasõ hatta ulusal kurumlarca değerlendirme ve denetlenmesi 
gayretlerinin ciddi sõkõntõlarla karşõlaşacağõnõ beklenmelidir.  

 
3.2.2.2. Uzun Dönemde (2023 Yõlõna Kadar) Beklenen  Gelişmeler  

 
Tablo 38 ve Grafik 8-11�de verilen değerlerin incelenmesi ve diğer bilgiler õşõğõnda uzun 

dönem beklentileri aşağõdaki şekilde özetlenebilir.  
 
- En büyük tüketim değerlerini veren projeksiyonlara göre, endüstriyel odun talebinin 2023 

yõlõnda 15.6 milyon m3�e iç kaynaklardan arzõn ise 12.3 milyon m3�e  ulaşacağõ ve bu 
durumda  2023 yõlõnda 3.3. milyon m3�lük bir arz açõğõ olacağõ beklenmektedir. 2023 yõlõnda 
toplam odun tüketimi ise 26.5 milyon m3 olarak tahmin edilmiştir. Bu değerler geçmiş 
yõllarda gerçekleştirilen diğer arz talep tahmin çalõşmalarõna nazaran (Birler.A.S. 1999, vb.) 
oldukça mütevazi seviyelerdedir. Ancak diğer çalõşmalarda bahsedilen çok büyük tüketim ve 
arz açõğõ durumlarõnõn ortaya çõkmasõ ancak, önümüzdeki yõllarda toplumun odun tüketim 
eğilimlerinde son yirmi yõlda yaşanan ve oldukça homojen bir seyir gösteren eğilimlerden 
çok farklõ gelişmelerin ortaya çõkmasõ (diğer ikame maddeleri yerine tekrar odun 
kullanõmõnõn yaygõnlaşmasõ, büyük miktarlarda odun kullanan kağõt ve diğer sanayi 
kuruluşlarõnõn tesisi vb.) halinde olasõ görülmektedir.  

 
- Ülkemizde fert başõna ve toplam kağõt tüketiminde önemli artõşlarõn gerçekleşeceği, ancak 

özelleşme sürecinde olan odun kullanan kağõt sanayi kuruluşlarõmõzõn uluslararasõ rekabet 
dezavantajlarõ nedeniyle önemli kapasite artõrõmõna gitmeyeceği, buna karşõlõk kağõt ve 
selüloz ithalatõnda önemli artõşlar olabileceği tahmin edilmektedir. 

 
- Halen büyük atõl kapasiteye sahip olan ve dõş rekabet güçlükleri yaşayan lif-yonga levha 

sanayiimizde teknolojik yönden gelişmeler kaydedileceği ve rekabet gücünün kõsmen 
gelişeceği ancak levha üretim ve odun hammadde talep miktarlarõnda çok büyük artõşlar 
olmayacağõ beklenmektedir.  

 
- İnşaat ve mobilya sektörlerinde ve kereste imalat sanayiindeki büyümenin son yõllardaki 

tempo ile devam edeceği tahmin edilmektedir. 
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- İnşaat sektörü ve diğer alanlarda odun yerine ikame maddeleri kullanõmõnõn azalan oranlarda 

da olsa devam edeceği öngörülmektedir. 
- Orman alanlarõnõn bir kõsmõnõn önümüzdeki yõllarda koruma ve üretim dõşõ diğer yönetim- 

faydalanma statülerine aktarõlmasõ sonucu üretim amaçlõ işletilen doğal orman alanlarõnõn 
azalacağõ, buna rağmen OGM tarafõndan gerçekleştirilen toplam endüstriyel odun miktarõnda 
az bir miktarda artõş olacağõ, bu artõşõn ağõrlõklõ olarak genç ormanlarda daha entansif 
silvikültürel uygulamalar ile ince boyutlu odun üretiminde gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir.    

 
- Toplam üretim içinde, ağaçlandõrma alanlarõndan (devlet ve özel sektöre ait) odun üretim miktar ve 

payõnõn önemli oranda artacağõ,  ağaçlamalardan üretim içinde özel sektör hõzlõ gelişen tür 
ağaçlamalarõnõn payõnõn çok daha yüksek olmaya devam edeceği beklenmektedir. 2  

- Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üye olacağõ ve bunu takiben uygun şartlarda hibe desteği 
temini ile ağaçlandõrma çalõşmalarõnda önemli artõşlar sağlanabileceği ümit edilmektedir. 
Özel sektör ve özellikle büyük miktarda odun hammaddesi tüketen sanayi kuruluşlarõnõn 
kendi ihtiyaçlarõnõ temine yönelik ağaçlama yatõrõmlarõna gireceği ortamõn oluşacağõ, mahalli 
halk ve özel sektör kuruluşlarõnõn ağaçlandõrma çalõşmalarõnõn yaygõnlaşmasõ için kredi, 
mevzuat, vergi kolaylõğõ gibi destek mekanizmalarõnõn gelişeceği tahmin edilmektedir.  

 
- Yakacak odun tüketiminin ve indirimli fiatlarla köylüye yapõlan satõşlarõn azalacağõ, bu 

nedenle ve genç ormanlarda bakõm kesimlerinin entansitesinin artmasõ ile artan ince boyutlu 
üretim miktarõnõn lif-yonga ve kağõt sanayilerine kaydõrõlacağõ beklenmektedir.  

 
- Odun hammaddesi ithalatõnõn genelde değerli türlere dayalõ olarak devam edeceği, ihracat 

miktarlarõnõn bugünkü seviyeler civarõnda veya biraz üzerinde gerçekleşeceği, toplam ithalat 
içinde mamul ve yarõ mamul odun ürünleri payõnõn artõş göstereceği beklenmelidir.  

 
- Halen OGM�nin yaşamakta olduğu çok ciddi finansal darboğazõn ortaya koyduğu 

zorunluluk sonucu, OGM�nin kurumsal yapõsõ ve üretim-pazarlama uygulamalarõnda, 
serbest piyasa ekonomisi şartlarõ altõnda rekabet edebilmesini temin edecek bazõ köklü 
değişikliklerin ve gelişmelerin gerçekleşeceği, odun üretim maliyetlerinde önemli 
azalmalarõn sağlanabileceği tahmin edilmektedir.  

 
- Dikili satõşlarõn yaygõnlaşmasõ sonucu piyasaya daha taze, kaliteli ve ucuz odun hammaddesi 

arzõnda gelişme sağlanabilecektir.  
 
- Orman kaynaklarõnõn sürdürülebilir yönetimi ve orman ürünlerinin istihsal ve 

piyasalara arzõ süreçlerinde, uygun denetleme/değerlendirme sistemlerinin ve 
sertifikalandõrma çalõşmalarõnõn önümüzdeki 20 yõlda önemli aşamalardan geçerek 
yaygõn uygulamalarõn başlatõlacağõ tahmin edilmektedir.   

 
Türkiye ormancõlõğõnõn yaşamakta olduğu çok ciddi darboğazlar yanõnda toplumun orman 

kaynaklarõ üzerindeki ilgi ve beklentilerindeki gelişmelerin önümüzdeki dönemlerde yukarõda 
bahsedilen bazõ önemli tedbirlerin ve çalõşmalarõn gerçekleştirilmesini zorunlu kõlacağõna 
inanõlmaktadõr. Örneğin, endüstriyel ağaçlandõrma tesislerinin gerçekleştirilememesinin topluma 
yükleyeceği  ekonomik  (ithalat için döviz ödemeleri)  ve  çevresel kayõplarõn  (doğal ormanlarõn  

                                                           
2  Ancak özel sektör ağaçlama alanlarõnõn ve üretimlerinin büyüme potansiyeli kavak ve diğer hõzlõ gelişen tür odununa olan talepteki büyümeye bağlõ olup, üretim/arz�õn talebin önemli derece 
üzerinde gerçekleşmesi durumunda satõş fiatlarõnda/gelirlerde ve dolayõsõyla bu yatõrõmlarõn karlõlõk ve cazibesinde (diğer alternatif arazi kullanõmlarõna göre) azalma olacaktõr. Nitekim son 
yõllarda talepte yeteri artõş olmadõğõndan ciddi fiat düşüşleri nedeniyle bu sorun yaşanmaktadõr. Bu bakõmdan kavak odun talep ve fiat durumu ile ilgili geçmiş dönemlerdeki, mevcut ve 
önümüzdeki dönemlerdeki gelişme beklentilerinin çok iyi ve devamlõ etüd ve değerlendirmeleri sağlõklõ projeksiyon tahminleri için büyük öneme sahiptir. 
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tahribatõ) maliyetinin, bu çalõşmalarõn finans ihtiyaçlarõnõn çok üstünde olacağõ önümüzdeki 
dönemlerde birçok kesimce kabul edilecektir ( 1) Dünyada ve Türkiye�de Odun Hammaddesi 
Arz ve Talebinde Beklenen Gelişmeler, Birler.A.S,1999; 2) Ormancõlõk Sektör İncelemesi 
Raporu, Orman Bakanlõğõ-Dünya Bankasõ-, 1999).  
 

3.2.2.3.   Sorunlar ve darboğazlar 
 

Raporun yukarõdaki değişik bölümlerinde ortaya konduğu gibi ormancõlõk sektörünün 
odun hammaddesi arz-talep ilişkileri ile ilgili başlõca sorun ve darboğazlar şunlardõr.  
 

a) Ormanlardan mevcut odun üretim/arz miktarlarõnõn potansiyel üretimin çok altõnda 
olmasõ  
Ülkemizde orman rejimi altõndaki alanlarõn 20 milyon ha civarõnda olduğu göz önüne 

alõndõğõnda, orman alanlarõndan halen sağlanan yõllõk odun üretiminin potansiyelin çok altõnda ve 
mütevazõ düzeylerde gerçekleştiği görülmektedir. OGM�nin endüstriyel odun üretimi mevcut 
toplam ağaç servetinin sadece % 1.1�i, toplam odun üretiminin % 42�si civarõndadõr. Endüstriyel 
odun üretimi koru ormanlarõndaki yõllõk toplam cari artõmõn % 26�sõ, toplam odun üretimi yõllõk 
toplam cari artõmõn % 40�õ civarõnda, birim alandan (ha) ortalama odun üretimi ise 0.6 m3/yõl 
civarõnda gerçekleşmektedir (Tablo 23�da verilen  değerlere göre). Bu durumun ana nedenleri: i) 
orman alanlarõnõn yarõsõnõn bozuk durumda, mevcut verimli ormanlarõn çoğunun yapõsõnõn 
optimal düzeyin altõnda olmasõ; ii) birçok  orman alanõnõn ekolojik şartlarõnõn zayõf olmasõ veya 
uzun yõllar düzensiz ve  tahrip edici yararlanmalar sonucu bozulmasõ; iii) ulaşõm yetersizlikleri 
ve sosyal baskõlar nedeniyle bazõ orman alanlarõndan üretim yapõlamamasõ; iv) uygun bozuk 
orman alanlarõ üzerinde ağaçlandõrmalar ile verimli orman örtüsü tesisi çalõşmalarõnõn yeterince 
gerçekleşmemesi; iv) genç ormanlarda silvikültürel uygulamalarõn gereğince, yapõlmamasõ, 
silvikültür detay planlarõ gereği saha yöntemi ile çalõşõldõğõndan bazõ doğal gençleştirme 
sahalarõnda son hasõlat etasõnõn tamimiyle alõnamamasõ; vi)  % 11-40 kapalõ orman alanlarõnõn 
verimli orman kabul edilerek bu sahalarda daha sõk ve verimli orman örtüsü tesisine yönelik 
gayretlerin ve çalõşmalarõn (örneğin ağaçlama) yetersiz kalmasõ olmaktadõr.  

Ancak bu değerlendirmelerin yakacak odun tüketimi gerçeği õşõğõnda yeniden 
yapõlmasõnda zorunluluk vardõr. 
 

b) Ormanlardan gerçekleştirilen üretimin büyük kõsmõnõn kalitesinin düşük olmasõ   
Halen devlet ormanlarõndan sağlanan toplam endüstriyel odun üretimi içinde ancak %4 

civarõnda bir bölümü birinci ve ikinci sõnõf olup geri kalan % 96�lõk kõsmõ 3. Sõnõf  olmaktadõr. 
Ormanlarõn yapõsõndaki bozukluklar, kaçak kesimler, yeterli entansitede silvikültürel 
uygulamalarõn gerçekleştirilememesi, mevcut pazarlama sisteminde üretim ile satõş arasõnda ve 
stokta bekleme sonucu tazelik ve kalite kayõplarõ bu durumun nedenlerini oluşturmaktadõr. 
Üretim kalitesinin düşüklüğünün sonuçlarõ ise: i) kaliteli odun ithali için yurtdõşõna büyük 
kaynaklarõn ödenmesi; ii) OGM odun satõş fiatlarõ ve gelirlerinin düşük ve yetersiz kalmasõ 
sonucu ormanlarda silvikültür ve diğer yatõrõm faaliyetlerinin yeterince finanse edilememesi ve 
uygulanamamasõ; iii) ağaçlandõrma ve ORKÖY faaliyetlerine yeterli destek sağlanamamasõ; iv) 
orman ürünleri sanayi kuruluşlarõnõn üretim, kalite ve gelir kayõplarõ; ve v) son tüketicinin yeterli 
kalitede üründen istifade edememesi olmaktadõr.   
 

c) Orman Genel Müdürlüğünün içinde bulunduğu ekonomik-finansal darboğaz    
 
Yukarõda bahsedildiği üzere OGM son yõllarda giderek artan bir ekonomik-finansal 

darboğaz yaşamakta ve bundan tüm ormancõlõk sektörü olumsuz şekilde etkilenmektedir.  
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Mevcut darboğazõn ana nedenleri aşağõda incelenmiştir.  
 

i) Odun satõş fiat ve gelirlerinin son yõllarda reel bazda önemli oranda azalmasõ  
 

Bu durumun nedenleri arasõnda: a) toplam üretim içinde kalõn ebatlõ ve kaliteli odun 
üretimi payõnõn azalmasõ; b) gümrük muafiyetinin ve eş etkili vergilerin ve fonlarõn 
kaldõrõlmasõnõ (1993) takiben ithalatõn son yõllarda süratle artarak ortalama yõlda  1 milyon m3 
seviyesine ulaşmasõ; c) Eski SSCB ülkelerinde ve  Asya�da son yõllarda yaşanan ekonomik 
krizler nedeniyle ithal fiatlarõnda meydana gelen düşüşler ve bunun sonucu iç piyasa odun 
fiyatlarõnda ve özellikle OGM�nin ana gelir kaynağõ durumundaki tomruk  satõş fiyatlarõnda 
meydana gelen büyük düşüşler; d) teknolojik gelişmeler ve tüketim alõşkanlõklarõndaki hõzlõ 
değişimler sonucu odun yerine diğer ikame maddeleri kullanõmõnõn (inşaat, ambalaj, mobilya, 
kağõt sektörlerinde vb.) yaygõnlaşmasõ nedeniyle iç piyasa odun tüketim ve talebinde artõş 
oranõnõn tahminlerin çok altõnda gerçekleşmesi yer almaktadõr.  
 
ii) OGM odun üretim maliyetlerinin çok yüksek olmasõ  
           

OGM odun üretim maliyetlerinin halen çok yüksek olmasõnõn ana nedenleri:                      
 

a) Kurumsal yapõ ve yönetim yetersizlikleri;  
b) kamu hizmeti nitelikli birçok faaliyetin finasman yükünün odun ürünleri maliyetlerine 

yüklenmesi;  
c) odun istihsal sisteminden kaynaklanan kõsõtlardõr.  
d) Kurumsal yapõ ve yönetim yetersizlikleri arasõnda genellikle politik menfaat nedeni ile 

çok sayõda gereksiz orman işletmesinin hatta bölge müdürlüklerinin kurulmasõ sonucu 
idare giderlerindeki büyük artõşlar, çok sayõda elemanõn merkezi birimlerde atõl  
pozisyonlarda toplanmasõ, buna karşõlõk aktif uygulama birimlerinde yeterli eleman 
bulunamamasõ, personel atama ve terfii uygulamalarõndaki hatalarõn (merkez ve 
taşrada önemli bazõ yönetim ve karar verme pozisyonlarõna yeterince ehil ve bilgili 
elemanlarõn getirilememesi) yol açtõğõ kayõplar, politik baskõ sonucu çok sayõda 
devamlõ ve geçici işçi istihdamõnõn yüklediği mali külfetler yer almaktadõr.  

e) Kamu hizmeti nitelikli birçok faaliyetin finansman yükünün odun maliyetleri üzerine 
yüklenmesi geçmiş yõllardan beri devam eden bir uygulama olup, orman köylülerinin 
yapacak ve yakacak odun ihtiyaçlarõnõn indirimli fiatlarla sağlanmasõ, yakacak odun 
üretiminde pazar satõş hakkõ sağlanmasõ, kamu hizmeti yönü çok daha ağõrlõklõ olan 
orman köylülerinin kalkõndõrõlmasõ ve ağaçlandõrma faaliyetleri için ilgili fon bütçelere 
kaynak aktarõlmasõ, büyük meblağlar tutan yangõnla mücadele faaliyetleri 
harcamalarõnõn tamamõnõn odun maliyetleri üzerine yüklenmesi bu uygulamalar 
arasõnda sayõlabilir.  

f) Odun üretim sisteminden kaynaklanan kõsõtlar arasõnda ormanda istihsal ve depoya 
taşõma faaliyetlerinin kanun gereği orman köy kooperatifleri kanalõyla orman 
köylülerinin monopolünde gerçekleştirilmesidir. Orman köylüleri istemedikçe bu 
faaliyetlerin çok daha iyi şartlarla da olsa başkalarõna yaptõrõlmasõ mümkün 
olmamaktadõr. Örneğin ülke ekonomisi açõsõndan önemli tasarruflar sağlayabilecek 
olan ve gelişmiş ülkelerde yaygõn olarak uygulanan dikili satõş uygulamalarõ son üç 
yõldaki yoğun çabalara rağmen kooperatiflerin karşõ çõkmasõ nedeniyle ülkemizde 
yaygõnlaştõrõlamamaktadõr. Gene, eski dönemlerin güç şartlarõ altõnda ihtiyaç duyularak 
yürürlüğe konulan,istihsalin zamanõnda gerçekleştirilmesi karşõlõğõ ilave prim ödemesi 
bugünün şartlarõnda bir ihtiyaç olmaktan çõkmakla beraber hala maliyeti yükselten 
gereksiz bir uygulama olarak devam etmektedir. Tüm bu uygulamalar bir politik tercih 
ve fakir orman köylüsü açõsõndan uygun bir kamu hizmeti olarak görülebilir, ancak 
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yarattõklarõ mali külfetlerin devlet tarafõndan yüklenilme yerine odun maliyetleri 
üzerine yüklenmesi gerek OGM gerekse orman ürünleri sanayii ve tüketiciler 
açõsõndan olumsuzluklar yaratmaktadõr.   

 
OGM, yüksek gümrük vergi ve kesintileri nedeniyle odun ithalatõnõn olmadõğõ, özel 

ağaçlamalardan odun üretiminin çok daha az olduğu ve odun ürünlerine talebin yüksek olduğu 
geçmiş dönemlerde odun piyasasõnda sahip olduğu monopol durumunu kullanmak suretiyle odun 
fiatlarõnõ tüm bu giderleri finanse edebilecek hatta bunun üzerinde yüksek kar oluşturacak 
şekilde tesbit ve dikte edebilmekteydi. Ancak ülkemizde serbest piyasa şartlarõnõn yagõnlaşmasõ 
gayretleri çerçevesinde, ormancõlõk sektörü ile ilgili olarak bir tarafta ithalat kolaylõğõ yoluyla arz 
rekabeti yaratõlõrken, diğer tarafta serbest piyasa ekonomisi ile hiç bağdaşmayan müdahaleler 
(odun satõşlarõnda subvansiyon, değişik fonlara transferler, istihsal işlerinin rekabet ortamõnda 
yaptõrõlamamasõ, kurumsal yapõ ve yönetim kadrolarõna politik menfaat amaçlõ müdahaleler) 
devam etmekte olup bu durum sonucu gelir dengesi bozulan OGM doğal olarak ciddi bir mali 
kriz ve darboğaza girmiştir 
 

g) Halk ve özel sektör ağaçlandõrmalarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ ile ilgili sorunlar 
 
Yurdumuzda halen 200 000 ha civarõndaki özel sektör kavak ve hõzlõ gelişen tür ağaçlama 

alanlarõndan yõllõk odun üretimi ve arzõnõn 3.5 milyon m3 civarõnda olduğu düşünüldüğünde ve 
20 milyon ha orman alanõndan devlet orman teşkilatõnca yapõlan 7 milyon m3 endüstriyel odun 
ve 13-14 milyon m3 toplam üretim ile karşõlaştõrõldõğõnda, özel sektörün mevcut katkõsõ yanõnda 
odun üretim ve arz potansiyelinin de önemi anlaşõlmaktadõr. Uygun bozuk orman alanlarõ ile  
orman dõşõ devlet arazileri ve özel arazilerde endüstriyel ağaçlandõrma çalõşmalarõnõn 
yaygõnlaşmasõ amacõyla çok eski dönemlerden beri çeşitli mevzuat düzenlemeleri yapõlmasõna, 
kredi ve hibe yardõmlarõ sağlanmasõna karşõlõk mevzuat güçlüklükleri, kaynak yetersizlikleri ve 
devlete güvensizlik sebepleri ile özel sektör ağaçlamalarõnda son yõllara kadar önemli bir artõş 
sağlanamamõştõr. Bununla beraber son yõllarda mevzuatta yapõlan bazõ gerçekçi  düzenlemeler ve 
toplumda orman ve ağacõn önemi hakkõnda bilinçlenme ve ilgi artõşõ sonucu özel ağaçlama 
müracaat ve uygulamalarõnda ciddi bir hareketlilik başladõğõ görülmektedir. Ancak özel 
ağaçlama izin ve kredi uygulamalarõ ile ilgili prosedür zorluklarõ, özel araziler üzerinde 
ağaçlandõrmalardan elde edilen üretime tapulu kesim uygulamasõ ile getirilen caydõrõcõ zorluklar 
(örneğin Karadeniz bölgesinde kõzõlağaç ağaçlamalarõnda potansiyel yaygõn uygulamalarõ 
engelleyen), ağaçlama yapan kişi ve kuruluşlara vergi muafiyet veya indirim desteği 
sağlanmamasõ, giderilmesi gereken kõsõtlar arasõnda yer almaktadõr. 

 
h)   Orman alanlarõndan kaçak odun kesim ve faydalanmasõ 

 
Geçmiş yõllarda 10 milyon m3 civarõnda tahmin edilen ormanlardan yõllõk kayõt dõşõ 

(kaçak) odun üretim miktarõ bu raporumuzda OGM�nin kaba tahminlerine dayalõ olarak 
(güvenilir başka bir çalõşma bulunamadõğõndan) 6-7 milyon m3 civarõnda tahmin edilmiştir. Bu 
değer kaçak odun tüketiminde önemli bir azalmayõ ifade etmekle beraber kaçak odun üretimi 
hala çok yüksek miktarlarda olup ormanlardan toplam odun üretimi ve arzõ içinde önemli bir 
paya sahiptir. Bu durum orman kaynaklarõnõn sürdürülebilir yönetim ve faydalanmasõ 
üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahiptir. Bu bakõmdan kaçak odun üretiminin gerçek durumu, 
odun arz-talep durumu ile ormanlar ve doğal kaynaklar üzerindeki diğer etkilerini, gelecek 
yõllarda beklenen trendler konularõnda bilgileri sağlayacak kapsamlõ bir envanter-araştõrma-
değerlendirme çalõşmasõnõn en kõsa sürede gerçekleştirilmesinde zorunluluk bulunmaktadõr. 
Yakacak odunun enerji üretimi amaçlõ kullanõmlarõnda tasarrufu, kõrsal alanlarda uygun (çevresel 
ve ekonomik bakõmdan) alternatif enerji kaynaklarõnõn kullanõmõ ve fakir, geçimi için ormana 
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gerçekten bağõmlõ nüfusun kalkõndõrõlmasõ için devlet desteğinin ve ilgili sektörlerin, kuruluşlarõn 
entegre ve katõlõmcõ çalõşmalarõnõn güçlendirilmesi gerekmektedir. 

3.2.2.4. İlkeler - Politikalar ve Çözüm Önerileri 
 

Türkiye�de odun hammaddesi arz-talep ilişkileri ile ilgili temel ilke ve politika �Orman 
kaynaklarõnõn ve alanlarõnõn, toplumun bugünkü ve gelecekteki çevresel sosyal, ekonomik ve 
kültürel ihtiyaçlarõnõ sürdürülebilir şekilde karşõlayacak ve ülkenin sürdürülebilir kalkõnmasõna 
en yüksek katkõyõ sağlayacak şekilde çok yönlü yönetimi ve faydalanõlmasõ genel amaç ve 
prensibi çerçevesinde, bu kaynaklardan ve orman dõşõ diğer ağaçlama kaynaklarõndan ülkenin 
odun ürünlerine olan ihtiyaçlarõnõn tamamõnõn mümkün olan en yüksek miktar ve kalitede ve 
mümkün olan en düşük maliyetlerle devamlõ olarak sağlanmasõ� olarak tanõmlanabilir. 
 

Bu genel politika altõnda, VIII. Beş yõllõk Kalkõnma Plan dönemi ve daha sonraki 
dönemler için odun ürünleri arz-talep ilişkileri ile ilgili önemli ilke ve politikalar ve bu 
politikalar çerçevesinde sorun ve darboğazlarõn çözümüne yönelik öneriler aşağõda sunulmuştur. 
 

İlke - politika 1 : Mevcut orman kaynaklarõnõn yapõsõnõ ve verimliliğini geliştirmek ve 
uygun bozuk orman alanlarõ üzerinde endüstriyel ağaçlandõrmalar tesisi yoluyla bu kaynaklardan 
odun üretiminin miktar ve kalitesini artõrmak.  

 
1. Orman kaynaklarõ çok yönlü envanter ve planlama sistemlerinin geliştirilmesi suretiyle çok 

amaçlõ yönetim (amenajman) planlarõnõn   hazõrlanmasõ ve bu planlara dayalõ olarak ana 
amacõn odun üretimi olduğu orman alanlarõnõn ve kaynaklarõnõn sağlõklõ olarak belirlenmesi. 

 
2. Orman kaynaklarõnõn sürdürülebilir yönetimine ve orman ürünlerinin uygun şekilde istihsal 

ve arzõnõn teminine yönelik değerlendirme ve sertifikasyon uygulamalarõnõn geliştirilmesi 
için gerekli çalõşmalarõn gerçekleştirilmesi.  

 
3. Ulaşõm imkanõ olmayan uygun üretim ormanõ alanlarõna ekonomiklik koşulu gözönünde       

bulundurulmak suretiyle gerekli yol ve ulaşõm/nakliyat imkanlarõnõn tesisi, bu amaçla 
gerekli  kaynaklarõn tahsisi.  

 
4. Verimli üretim orman alanlarõnda üretimi engelleyen sosyal problemlerin çözümüne yönelik 

yaklaşõmlarõn geliştirilmesi ve gayretlerin artõrõlmasõ. 
 
5. Uygun orman alanlarõnda silvikültürel müdahalelerin entansitesinin ve uygulama alanlarõnõn 

ve bu amaçla özellikle meşcerelerde bakõm kesimlerinin artõrõlmasõ suretiyle kõsa dönemde 
ince boyutlu odun, uzun dönemde kaliteli ürün (halen toplam üretimdeki payõ % 5�in altõnda 
olan 1. ve 2. sõnõf tomruk) üretiminin artõrõmõna yönelik çalõşmalarõn yaygõnlaştõrõlmasõ.  

 
6. Halen çok düşük üretim sağlayan ve doğal yolla gelişmesi mümkün olmayan % 11-40 

kapalõlõkta uygun orman alanlarõ üzerinde ağaçlandõrma ve rehabilitasyon yoluyla verimli 
orman tesisi çalõşmalarõna önem ve ağõrlõk verilmesi.  

 
7. Uygun bozuk orman alanlarõnda devlet, mahalli halk, özel sektör ve diğer kuruluşler 

tarafõndan ağaçlandõrma çalõşmalarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik mevzuat, finans, teknik 
yardõm destek mekanizmalarõnõn geliştirilmesi gayretlerinin artõrõlmasõ,  bu amaçla  Milli 
Ağaçlandõrma Seferberlik Kanunu  çerçevesinde ilgili kamu ve özel sektör kurumlarõnõn 
görevlerini yerine getirmeleri için devlet tarafõndan gerekli tedbirlerin alõnmasõ,  diğer 
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toplum güçleri (sivil toplum örgütleri, medya vb.) tarafõndan destek ve katkõlarõn 
sağlanmasõ. 

 
İlke - politika 2  :  Arz-talep ilişkilerinin müdahelelerden arõndõrõlmõş serbest piyasa koşullarõ 
altõnda gerçekleştirilmesinin sağlanmasõ. Bu amaçla, devlet orman işletmeciliğinin geliştirilmesi 
ile ilgili gerekli tedbirlerin alõnmasõ suretiyle devlet ormanlarõndan odun üretim faaliyetlerinin 
ekonomik ve finansal yönden rasyonel ve  sürdürülebilir bir yapõya kavuşturulmasõnõn temini. 
 
1. Orman teşkilatõnõn kurumsal yapõsõ içinde gerekli iyileştirme ve düzenlemelerin en kõsa 

sürede başlanarak gerçekleştirilmesi (çoğunlukla politik baskõ ve menfaat beklentisi ile  
kurulmuş bulunan, üretim veya diğer ormancõlõk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 
ihtiyaç duyulmayan işletme müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinin kapatõlmasõ/diğerleriyle 
birleştirilmesi). 

 
2. Merkezi birimlerde ve atõl pozisyonlardaki eleman birikiminin dağõtõlarak gerçekten ihtiyaç 

duyulan uygulama birimlerindeki eleman eksikliklerinin giderilmesi. Terfi ve atamalarda 
politik müdahalelerin mümkün olduğunca önlenmesi, ehliyet, bilgi, çalõşkanlõk ve başarõ 
durumu kriterlerine itibar edilmesi için gerekli ve mümkün tedbirlerin alõnmasõ. Politik ve 
diğer baskõlarla gereksiz geçici ve devamlõ işçi istihdamõnõn ve yarattõğõ mali külfetin 
önlenmesi.  

 
3. İşletmecilik, ekonomi, pazarlama konularõndaki eğitim faaliyet ve programlarõnõn 

güçlendirilmesi. Orman ürünleri ile ilgili iç ve dõş pazarlardaki gelişmeleri yakõndan, etkin 
ve düzenli şekilde takip etmeye ve değerlendirmeye yönelik çalõşma sisteminin  
geliştirilmesi. Arz-talep ve piyasa gelişmeleri ile ilgili bilgilerin toplanmasõ ve sorunlarõn 
çözümlerinin araştõrõlmasõna yönelik olarak üniversiteler ve araştõrma kurumlarõ ile 
işbirliğinin ve ortak çalõşmalarõn güçlendirilmesi.  

 
4. İstihsal-nakliyat-pazarlama hizmetlerinin etkinliğinin artõrõlmasõna yönelik tedbirlerin 

alõnmasõ (kesim ile satõş arasõndaki sürenin asgariye indirilmesi, dikili satõş uygulamalarõnõn 
yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik tedbirlerin alõnmasõ suretiyle, kantite, kalite ve değer 
kayõplarõnõn en aza indirilmesi, istihsal işçilerinin eğitim programlarõnõn geliştirilmesi, 
istihsal işlerinde yapõlan gereksiz prim ödemelerinin kaldõrõlmasõ, bu hizmetlerin monopol 
durumundan kurtarõlarak rekabet imkanlarõnõn yaratõlmasõ vb.). 

 
5. Üretim ve arz programlarõnõn, piyasadaki talep ve fiyat durumlarõna daha fazla dikkat 

gösterilerek değişik ürünlerin arz miktarlarõnõ uygun kompozisyonlarda sağlayacak şekilde 
planlanmasõ ve uygulanmasõ. 

 
6. Orman Bakanlõğõ ile orman ürünleri sanayi kuruluşlarõ arasõnda devamlõ ve yararlõ diyalog 

ve işbirliğini geliştirmek amacõyla gerekli gayretlerin güçlendirilmesi. 
 
7. Kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerin (orman köylülerine subvansiyonlu odun satõşlarõ3, 

büyük kõsmõ üretim amaçlõ olmayan alanlar için yapõlmakta olan çok büyük meblağlar tutan 
yangõnla mücadele harcamalarõ) finansmanõnõn ve transfer harcamalarõnõn (Hazine Hissesi, 
çeşitli fonlara ödemeler vb.) odun maliyetlerine yüklenmesi uygulamalarõndan vazgeçilmesi 
ve Devlet bütçesinden karşõlanmasõnõn sağlanmasõ. Bu suretle OGM�nin üretim 

                                                           
3 Orman köylerine indirimli fiyatlarla yapõlan odun satõşlarõ ile sağlanan yõllõk toplam sübvansiyon miktarõ 80-100 milyon US$ civarõnda olup, 
OGM. Açõsõndan önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadõr. Ancak bu miktar toplam orman köyü aile sayõsõna bölündüğünde aile başõ 
sübvansiyon desteği ortalama 40-50 US$/yõl civarõnda olup, çok önemsiz miktar durumundadõr. Özellikle orman kenarõ ve gelir seviyesi iyi olan 
köylerde bu uygulama anlamõnõ yitirmiştir. 
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faaliyetlerini müdahalelerden arõnmõş, serbest piyasa şartlarõnda dõş pazarlarla rekabet için 
adil  koşullarda yürütmesinin ve bu üretimden elde edilecek gelir ve karlarõn önemli 
ormancõlõk faaliyetlerinin finansmanõnda ve Devlete vergi olarak değerlendirilmesi 
şartlarõnõn yaratõlmasõ. Hazine hissesinin odun maliyetlerinden kaldõrõlmasõ amacõyla 1050 
sayõlõ Muhasebe-i Umumiye Kanununun  4160 Sayõlõ Kanunla Ek 9.�uncu maddesinde 
gerekli değişikliğin yapõlmasõ. 

 
8. Genel idare giderlerinin azaltõlmasõ için gerekli diğer tasarruf tedbirlerinin etkin ve düzenli 
şekilde  uygulanmasõnõn sağlanmasõ. 

 
İlke- politika 3 :  Orman alanlarõndan odun üretim faaliyetlerinde (ve diğer ormancõlõk 
faaliyetlerinde), bu faaliyetlerin rasyonel yürütülmesi gereği ve prensibi çerçevesinde ormana 
bağõmlõ ve gelir düzeyi düşük orman köylülerine mümkün olan maksimum katkõlarõn ve 
faydalanma imkanlarõnõn sağlanmasõ. 
 
1. Orman içi ve orman kenarõ statüsündeki köylerin detaylõ bir etüd ve değerlendirme çalõşmasõnõ 
gerçekleştirmek suretiyle, yoksulluk, ormana bağõmlõlõk ve etki bakõmõndan gerçek orman  
köylerinin tesbiti ile bunlar dõşõndaki köylerinden orman köy statüsünden  sübvansiyonlu odun 
ve diğer ürün satõşlarõnõn, ORKÖY ve diğer destek uygulamalarõnõn kaldõrõlmasõ, bu amaçla 
mevcut kõsõtlõ kaynaklarõn gerçek anlamdaki ve öncelikteki orman köylerine ve köylülerine 
yoğunlaştõrõlmasõnõn temini için gerekli hukuki ve mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi.  
 

1. Orman kaynaklarõnõn planlama, işletme ve faydalanma safhalarõnda ormana gerçekten 
bağõmlõ ve ilgili orman köylülerinin ve temsilcilerinin etkin katõlõmlarõnõn sağlanmasõ. Odun ve 
odun dõşõ ürünler dõşõndaki hizmet ve faydalanmalarda (orman alanlarõnda avcõlõk, eko-turizm, 
rekreasyon vb.) orman köylüsünün katõlõm ve menfaatlerine gerekli özenin gösterilmesi. 
 
2.   OGM�nin içinde bulunduğu çok ciddi ekonomik krizden ileride en fazla orman köylüleri 
etkileneceğinden, odun üretim maliyetini düşürme çabalarõ içinde, istihsal çalõşmalarõnõn 
kooperatiflerin kontrol ve monopolu altõnda yürütülmesinden kaynaklanan bazõ olumsuzluklarõn       
giderilmesi, bu çalõşmalarda serbest rekabet ortamõnõn geliştirilme imkanlarõnõn köylü ve 
kooperatif temsilcilerinin de katõlõmlarõ ile geliştirilmesi. Bu çerçevede, ormandan dikili satõş 
uygulamalarõnõn orman köylülerine öncelik verilmek suretiyle yaygõnlaştõrõlmasõ gayretlerinin 
güçlendirilmesi  
 
3.  Orman işçilerinin çalõşma koşullarõnõn iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin alõnmasõ, uygun 
eğitimlerinin sağlanmasõ. 
 
4.  Orman köylülerinin kalkõndõrõlmasõ olayõna Orman Bakanlõğõnõn sorunu ve sorumluluğu 
yaklaşõmõndan vazgeçilerek, çok-sektörlü entegre ve katõlõmcõ kalkõnma yaklaşõm ve 
programlarõnõn geliştirilmesi/uygulanmasõ. ORKÖY�ün bu çalõşmalarõn merkezinde önemli 
görev ve sorumluluklarõ yüklenmesi. Sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşlarõn sorunlarõn 
çözümünde sosyo-ekonomik boyutlara ve şartlara da gerekli dikkati göstermelerinin, yaklaşõm ve 
faaliyetlerini kõrsal kalkõnmaya gerekli katõlõm ve katkõlarõ sağlama yönünde de geliştirmelerinin 
sağlanmasõ. 

 
İlke-politika 4 : Odun işleme ve tüketiminde kantite ve kalite kayõplarõnõn en aza indirilmesi. 
 
1.  Yakacak odun tüketiminde (özellikle orman köylerinde) israfõ azaltõcõ ve tasarruf sağlayõcõ 
tedbirlerin alõnmasõna yönelik gayret ve programlarõn (õsõnma ve pişirme vasõtalarõnõn, yapõlarda 
izolasyon durumunun geliştirilmesi, ortak çamaşõrhane, fõrõn tesis ve kullanõmlarõ vb.) 
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güçlendirilmesi, uygun (ekonomik ve çevresel açõdan) alternatif enerji kaynaklarõnõn (örneğin 
Güney bölgelerinde güneş enerjisi) kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik programlarõn      
güçlendirilmesi. Ancak, endüstriyel odun ihtiyaçalarõnõn temini açõsõndan sõkõntõ yaratmadõğõ ve 
temin edilebilirlik, ekonomiklik ve çevresel yönlerden alternatif enerji kaynaklarõna (fosil 
yakõtlar vb.) nazaran avantajlõ olduğu yerlerde ve koşullarda odunun enerji amaçlõ kullanõmõna 
devam edilmesi politikasõnõn benimsenmesi (gerek dünyada, gerekse Avrupa Birliği ülkelerinde 
de son yõllardaki politikalar, odunun enerji amaçlõ kullanõmõnõn, özellikle çevre üzerinde etki 
açõsõndan ve yenilenebilir kaynak olmasõ avantajlarõ nedeniyle, artõrõlmasõ yönünde 
gelişmektedir).  
 
İlke- politika 5 :  Orman dõşõnda uygun devlet arazileri ve özel araziler üzerinde mahalli halk ve 
özel sektör tarafõndan tesis edilen ağaçlandõrma alanlarõnõn  ve bu alanlardan odun üretiminin 
artõrõlmasõ. 
 
1.  Uygun orman alanlarõnda ve orman dõşõ devlet ve özel araziler üzerinde endüstriyel veya çok 
amaçlõ ağaçlandõrma ve agro-silvo-pastoral uygulamalarõn yaygõnlaştõrõlmasõ amacõyla gerekli 
mevzuat geliştirme ve iyileştirmelerinin zaman içinde  uygulama sonuçlarõna, katõlõmcõ ve 
dikkatli değerlendirmelere dayalõ olarak yapõlmasõ ve uygulanmasõ. 
 
2.  Bu ağaçlama faaliyetlerine gerekli finans desteğinin sağlanmasõ için gerekli gayretlerin 
gösterilmesi ve bu amaçla Milli Ağaçlandõrma Seferberlik Kanununun etkin uygulanmasõ için 
gerek devlet gerekse diğer toplum kuruluşlarõnõn gerekli gayretleri sağlamasõ.  
 
3.  Büyük miktarlarda odun tüketen özel sektör sanayi kuruluşlarõnõn hammadde ihtiyaçlarõnõn en 
azõndan belli bölümünü karşõlamak amacõyla endüstriyel ağaçlandõrmalar tesisine  özendirilmesi. 
Bu amaçla halk ve özel sektör ağaçlandõrmalarõna vergi indirim ve muafiyet kolaylõklarõ, uygun 
koşullu kredi desteğinin sağlanmasõ. 
 
4.  Hõzlõ gelişen tür/endüstriyel ağaçlamalarõnõn verimlilik ve cazibesini artõrmak amacõyla 
araştõrma, ağaç õslahõ, teknik yardõm programlarõnõn güçlendirilmesi, uygun tür, orijin ve  
klonlardan üretim materyali temininde gerekli desteğin ve özel fidanlõklarõn gelişmesi için 
teşviklerin sağlanmasõ.  
 
5.  Özel şahõs arazileri üzerinde ağaçlama çalõşmalarõnda caydõrõcõ rol oynayan tapulu kesim 
uygulamalarõnõn yarattõğõ engellerin ve zorluklarõn giderilmesi için tedbirlerin alõnmasõ. 

 
3.3.   Odun Dõşõ Orman Ürünleri Arz-Talep İlişkileri   

 
3.3.1. Dünyada Odun Dõşõ Orman Ürünleri Arz-Talep İlişkileri  ile İlgili Durum ve  

            Gelişmeler  
 

Odun dõşõ orman ürünlerinin sağladõğõ çok yönlü (ekonomik, sosyal, çevresel) faydalarõn 
önemi ve orman kaynaklarõnõn yönetiminde bu kaynaklara yeterli önemin verilmesi gerekliliği 
konularõnda dünyada bilinçlenme ve ilginin son yõllarda arttõğõ görülmektedir. Gerçekten de 
odun dõşõ ürünlerin bazõ ülkelerde veya ülkelerin bazõ yörelerinde odun ürünlerinden daha fazla 
katkõ sağlamakta olduğu, bazõ ülkelerde dõş ticarette önemli gelir kaynaklarõ arasõnda yer aldõğõ 
bilinmektedir. Geniş bir çeşitlilik gösteren odun dõşõ orman ürünlerinden besin maddeleri 
(meyve, mantar, baharat, hayvan yemi, av hayvanlarõ), tõbbi ve aromatik bitkiler, ağaç sakõzlarõ, 
yağlarõ, reçine, tanen, doğal boya maddeleri, lif, süs bitkileri, el sanatlarõ olarak çok çeşitli 
yararlanmalar sağlanmaktadõr. Bu ürünler arasõnda özellikle tõbbi bitkilerin mevcut ve potansiyel 
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katkõlarõnõn önemi ve etkin korunmalarõ gereği konusunda bilinçlenme ve ilgi dünya düzeyinde 
artmaktadõr. Odun dõşõ orman ürünlerinin büyük bölümünün üretildiği gelişmekte olan ülkelerde 
önemli kõsmõ mahalli halk tarafõndan kendi ihtiyaçlarõ için tüketilmekte, kalan kõsmõ çoğunlukla 
aracõlar vasõtasõyla düşük fiatlarla alõnarak şehirlerde pazarlanmakta veya yurdõşõna ihraç 
edilmektedir. İhracat büyük çoğunlukla hammadde veya yarõ-mamul olarak yapõldõğõndan 
sağlanan gelirler mütevazi düzeylerde ve potansiyel gelirlerin çok altõnda olmaktadõr. Buna 
karşõlõk bu ürünleri ithal eden gelişmiş ülkeler (başta Almanya, Hollanda olmak üzere) işledikten 
sonra üretttikleri mamul ürünleri iç piyasada yüksek fiatlarla satarak değerlendirmekte veya re-
eksport yoluyla ülkelerine büyük döviz gelirleri sağlamaktadõr.       
 

Halen dünyada dõş ticarette öneme sahip odun dõşõ orman ürünleri sayõsõ 150, yõllõk dõş 
ticaret hacmõ ise 1.1 milyar dolar civarõnda tahmin edilmektedir (State of the World�s Forests, 
FAO, 1997). Ithalatõn % 60 �õ ABD, AT ülkeleri ve Japonya tarafõndan yapõlõrken ana ithalatçõ 
ülkelerin başõnda Çin, Hindistan, Malezya, Tayland, Brezilya ve Sudan gelmektedir. Odun dõşõ 
orman ürünlerinin uluslararasõ  ticaretini düzenleyen başlõca hukuki mekanizma �Tehlikede Olan 
Flora ve Fauna Türlerinin Uluslararasõ Ticareti Anlaşmasõ (CİTES)��dir. Bu kaynaklarõn 
tahribatõnõ önlemeye ve sürdürülebilr yönetim ve faydalanmalarõna katkõ sağlamaya yönelik 
uluslararasõ girişimler içinde en önemlileri IUCN (Uluslararasõ Doğayõ Korõuma Birliği)�nin 
Tõbbi Bitkiler Uzmanlar Gurubu ve WWF ve IUCN�in Yaban Hayatõ Ticaretini İzleme Programõ 
(TRAFFIC)�dir.  

 
Odun dõşõ orman ürünlerinin korunmasõ, sürdürülebilir yönetimi ve mahalli, ülkesel ve 

küresel düzeylerde fayda ve katkõlarõnõn artõrõlabilmesi ile ilgili en önemli, darboğaz ve sorunlar 
arasõnda: i) bu kaynaklarõn yayõlõş alanlarõ, mevcut durumlarõ ve potansiyelleri hakkõndaki bilgi 
ve çalõşmalardaki yetersizlikler; ii) bilgisiz ve düzensiz faydalanmalar nedeniyle odun dõşõ orman 
ürün kaynaklarõnõn ve büyük öneme sahip biyolojik çeşitliliklerinin ciddi tahribat tehdidi altõnda 
bulunmasõ; iii) orman teşkilatlarõ ve diğer ilgili kuruluşlarõn kurumsal yetersizlikleri; iv) mahalli 
halkõn faydalanma haklarõ ile ilgili belirsizlikler ve sorunlar; v) bu ürünlerin işleme ve pazarlama 
konularõndaki bilgi ve tecrübe eksikliklerinin ve bu alanda  destek ve eğitim programlarõ 
yetersizliği; vi) yurtdõşõna ihracatõn büyük çoğunlukla hammadde halinde yapõlmakta olmasõ; vii) 
uygun odun dõşõ orman ürünlerinin kültüre alõnarak yetiştirilmesi konularõndaki bilgi ve 
gayretlerin yetersizliği. 

 
3.3.2. Türkiye�de Odun Dõşõ Orman Ürünleri Arz-Talep  İlişkileri ile İlgili Durum  

            ve Gelişmeler  
 

3.3.2.1. Geçmiş Yõllarda ve VII. Plan Döneminde Gelişmeler ve Mevcut Durum  

Türkiye, 3 000�i endemik olmak üzere toplam 9 000�in üzerindeki bitki türü ile, Avrupa, 
Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerindeki ülkeler içinde bitki tür çeşitliliği ve 
endemiklik düzeyi itibariyle en zengin kaynaklara sahip bir ülkedir.   Bitki kaynaklarõ yanõnda 
fauna ve yaban hayatõ kaynaklarõ da büyük çeşitlilik ve zenginlik göstermektedir. Ülkenin 
yaklaşõk dörtte birini kaplayan ve diğer ekosistemlere nazaran daha az müdahele görmüş ve 
doğal yapõsõnõ muhafaza etmiş bulunan orman kaynaklarõ çok farklõ ekolojik ve topografik 
koşullar altõnda yayõlõş göstermeleri itibariyle (kuzey ve güneyde subtropik, batõ ve güneyde 
Akdeniz, Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde kurak ve yarõ kurak, yüksek rakõmlarda alpin ve 
taban arazilerde aluvial orman ekosistemlerinden oluşan) gerek ülkesel gerekse küresel 
düzeylerde büyük öneme sahip biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarõnõ taşõmaktadõr. Bu durumun 
doğal sonucu olarak Türkiye ormanlarõ bitkisel ve hayvansal kökenli odun dõşõ orman ürünleri 
sağlayan kaynaklar itibariyle de büyük bir çeşitlilik ve zenginliğe sahip bulunmaktadõr.  
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Odun dõşõ orman ürünleri; �orman içi ve açõklõklarõnda yetişen, insanlarõn ve diğer 
canlõlarõn kendi ihtiyaçlarõnõ karşõlamak veya ticaretleri ile gelir sağlamak suretiyle 
yararlandõklarõ  her türlü bitkisel veya hayvansal ürünler� olarak tanõmlanmaktadõr. Orman 
alanlarõnda av ve yaban hayvanlarõndan yararlanmalar Av ve Yaban Hayatõ ile ilgili Komisyon 
raporunda ayrõntõlõ olarak incelendiğinden, burada sadece bitkisel kökenli odun dõşõ ürünler 
işlenmiştir.  
 

Ülkemizde yararlanõlan başlõca bitkisel kökenli odun dõşõ orman ürünleri arasõnda ağaç, 
ağaççõk, çalõ ve otsu bitkilerden tekniğine uygun olarak elde edilen balzami yağlar veya sakõzlar 
(reçine, sõğla yağõ, kitre, vb), yapraklar (defne, okaliptus, laden, kardelen, meşe, vb.), meyveler 
(palamut, defne, sumak, menengiç, kestane, çam fõstõğõ, vb), gövde kabuklarõ (buhur, huş, 
okaliptus, vb.), çiçekler (õhlamur, vb), ince dal ve sürgünleri (mersin, şimşir, vb.), bazõ çalõ ve 
çalõmsõ bitkilerin toprak üstü kõsõmlarõ (kekik, adaçayõ, eğrelti otu, nane, pelin otu vb.), soğanlõ 
ve yumrulu bitkilerin soğan, yumru ve rizomlarõ (kardelen, sümbül, sõklamen, tavşan memesi 
vb.), odun istihsali sonrasõ açõğa çõkan ağaç kabuğu, kozalak ve kökler, ağaçlarda oluşan urlar ve 
mazõlar, ağaçlarda veya orman toprağõnda yetişen mantarlar, otlar, orman toprağõ (humus) ve 
örtüsü yer almaktadõr. Bu ürünlerden çok çeşitli faydalanmalar  arasõnda en önemlileri; besin 
maddesi (yiyecek ve içecek seklinde), tõbbi ve aromatik bitkiler, sanayide kullanõlan maddeler 
(reçine, yağ ve sakõzlar), doğal boya maddesi, süs bitkileri ve hayvan yemi şeklinde olmaktadõr. 
Ülkemizde odun dõşõ orman ürünlerinin  durumu, mahalli orman köylülerine ve ülke 
ekonomisine mevcut ve potansiyel katkõlarõ konularõndaki bilgilerde önemli eksiklikler ve 
yetersizlikler bulunmasõna rağmen bu kaynaklara gerekli önemin verilmesi, uygun şekilde 
yönetim ve faydalanõlmalarõ durumunda sağlanabilecek potansiyel katkõlarõn mevcut 
duruma göre çok daha fazla olacağõ hususunda bilinçlenme gittikçe artmaktadõr (4).  
 

3.2.1.2. Üretim, Tüketim Durumu 
 

6831 Sayõlõ Orman Kanununun 37 ve 40. maddeleri uyarõnca odun dõşõ ve tali orman 
ürünlerinin bir bölümünün (reçine, sõğla yağõ, sõrõk, şimşir, çubuk, çõra ve çõralõ kök odunu) 
üretim ve piyasaya arzõ doğrudan OGM tarafõndan yõllõk üretim programlarõna göre 
gerçekleştirilirken, odun kökenli diğer orman ürünlerinin faydalanma haklarõ (kendi ihtiyaçlarõ 
için faydalanma veya satõş yoluyla gelir temini amacõyla) mahalli orman köylülerine ve 
kooperatiflerine, orman köylüleri ve kooperatiflerinin istememeleri halinde diğer istek 
sahiplerine tarife bedeli karşõlõğõ ve OGM gözetiminde sağlanmaktadõr.  

 
Orman alanlarõ üzerinde avlanma izinleri (yerli ve yabancõ avcõlara) Milli Parklar, Av-

yaban Hayatõ Genel Müdürlüğünce (MPGM), diğer orman alanlarõ üzerinde ise MPGM veya 
OGM�nin taşra birimlerince verilmektedir. OGM tarafõndan hazõrlanan yönetim-faydalanma 
planlarõna ve piyasa taleplerine göre üretilen reçine, çubuk, çõra ve çõralõ kök satõşlarõ alivreli 
(istihsal öncesi satõş bağlantõsõ yaparak), sõğla yağõ ise piyasa satõşõ şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. Odun dõşõ orman ürünlerinin üretim durumu ile ayrõntõlõ bilgiler aşağõda 
verilmiştir. 

 
 
 
 

   

4 Orman Bakanlõğõ ile Dünya Bankasõ İşbirliğiyle yürütülen Ormancõlõk Sektör İncelemesi çerçevesinde hazõrlanan Odun Dõşõ Orman Ürünleri Raporunda (Zeybek. 
U, 1999), ülkemizde halen tõbbi-aromatik-baharat amaçlõ kullanõlan odun dõşõ ürünlerin sayõsõnõn 150 civarõnda olduğu ve bunlarõn 52 adedinin ticari öneme sahip 
bulunduğu, Batõ ve Orta Anadolu ile Akdeniz bölgelerinde çeşitli bitki türlerinden doğal boya maddesi üretiminin önem taşõdõğõ, Orchidaceae familyasõndan 100 
civarõnda taxon bulunduğu bildirilmektedir. Tõbbi amaçlõ kullanõlan türler arasõnda çeşitli hastalõklarõn tedavisinde halen veya potansiyel öneme sahip olduğuna 
inanõlan çeşitli türlerin (örneğin kanser tedavisinde potansiyele sahip olduğuna inanõlan Taxus baccata, Cistus Iaurrifolius, Nerium oleander vb.) gen kaynaklarõnõn 
korunmasõ büyük önem taşõmaktadõr.   
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a) Üretimi Yõllõk Programlara Göre OGM Tarafõndan  Gerçekleştirilen Ürünler  

 
OGM tarafõndan yõllõk üretim programlarõna göre üretilen başlõca odun dõşõ ve tali orman 

ürünlerin 1994-1998 yõllarõndaki üretim gerçekleşmeleri ile ilgili veriler Tablo 39�da, açõklayõcõ 
bilgiler ise aşağõda verilmiştir. 
 
1.  Reçine üretimi   V. ve daha önceki plan dönemlerinde ham reçine üretimi Orman Genel 
Müdürlüğü tarafõndan yaygõn olarak Mazek Fiella Çizgi Metodu�na göre tam çizgi uygulamasõ 
ile gerçekleştirilmekte idi. Bu metod üretim hatalarõna da bağlõ olarak reçine veriminin düşük 
olmasõ yanõnda bu ağaçlardan elde edilen odunun fizyolojik özelliklerinde ve odun kalitesinde 
bozulmalara neden olmaktaydõ. Bu nedenle bu metod VI. Plan döneminde terk edilerek, verim 
gücü daha yüksek olan, odunun teknolojik özelliklerini bozmayan ve kaliteli odun elde 
edilmesini mümkün kõlan Asit-Pasta Metodu ile üretime geçilmiştir. Yeni metod ile üretimde 
ayrõca işçilik ve üretim maliyetleri de daha düşük olarak gerçekleşmektedir. Dünyada bu metod 
ile ağaç başõna yõllõk ortalama reçine verimi 3 kg iken ülkemizde bu değer halen 1 kg olarak 
gerçekleşmektedir. Ülkemizde Ait-Pasta metodu�nun uygulanmaya başlanmasõndan itibaren 
reçine üretiminde her yõl artõş gerçekleşmektedir. Aynõ orman alanlarõnda uzun yõllar reçine 
üretimi uygulamalarõnõn mahalli işçi teminini kolaylaştõrmasõ, uzun süre bu işte çalõşan işçilerin 
üretim hatalarõnõn azalmasõ ve verimliliğe katkõ sağlamasõ nedenleri ile reçine üretim sahalarõ 
ayrõlmõş ve ülkemiz reçine ihtiyacõnõn karşõlanmasõ hedeflenmiştir. Halen reçine talebinin yoğun 
olduğu İzmir, Çanakkale, Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlükleri sahalarõnda 100 000 
civarõnda ağaç reçine üretimine ayrõlmõştõr. Dikili ağaçlar yanõnda çõralõ çam kök odunlarõnõn 
işlenmesi suretiyle ekstraksiyon yolu ile reçine türevleri üretimi de yapõlmakta ve talebin bir 
kõsmõ bu yolla karşõlanmaktadõr. 
 

Dünyada reçine konusunda halen büyük bir rekabet yaşanmaktadõr. 1980�li yõllarda   
1100-1200 Dolar/Ton olan reçine fiatõ 600 Dolar/Ton�a kadar gerilemiştir. Çin Halk 
Cumhuriyeti yõllõk 400 000 ton�luk üretimi ile fiatlarõn belirlenmesinde etkili olmaktadõr. 
Ülkemizdeki reçine üretim maliyetlerinin yüksekliği, dünya piyasasõndaki fiatlarõn çok ucuz 
olmasõ nedenleri ile ormanlarõmõzdan reçine üretimine iç talep çok düşük ve sõnõrlõ düzeyde 
oluşmaktadõr. Daha önce önemli alõcõsõ durumundaki kraft selülozu fabrikalarõnõn, üretimleri 
sõrasõnda atõk olarak açõğa çõkan tall-oil�i aynõ amaçla kullanmaya başlamalarõ sonucu, kağõt 
sanayii reçine alõcõsõ olmaktan çõkmõş ve bu gelişme talep azalmasõnda önemli rol oynamõştõr. 
OGM halen reçine üretimini, tüketim alanlarõna en yakõn ormanlardan talebi karşõlayacak 
miktarlarda  gerçekleştirme, arz fazlasõnõ ve stoklarda birikimi önlemek amacõyla alivreli 
satõşlarla gerçekleştirmektedir.  
 
2.  Sõğla yağõ üretimi Ülkemizin önemli endemik türlerinden Liquidambar orientalis Mill (sõğla 
ağacõ) gövdesinden yaralama metodu ile sõğla yağõ, elde edilmektedir. Sadece Muğla ili hudutlarõ 
içinde yayõlõş gösteren bu ağaç türünden elde edilen sõğla yağõ Hondurasta bulunan Liquidambar 
stracifolia türünden elde edilen sõğla yağõndan daha değerli olup parfümeri sanayiinde aranan  
önemli bir fiksatör maddesidir. Yaklaşõk 1400 ha saha kaplayan sõğla ormanlarõmõzdan 
devamlõlõk ilkesi çerçevesinde yõlda ortalama 2 ton sõğla yağõ üretimi sağlanmaktadõr. Ancak 
ülkemizde parfümeri sanayii yeterince gelişmediğinden bu üretimin tamamõna yakõn kõsmõ 
hammadde olarak ihraç edilmektedir.  
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Tablo 39:  Bazõ Odun Dõşõ Orman Ürünlerinin 1994-2000 Yõllarõ Arasõndaki Üretim  
                  Programlarõ ve Gerçekleşme Durumlarõ 
 

Yõl Program/gerçekleşme Reçine 
Ton 

Sõğla yağõ 
(kg.) 

Defne 2 
yaprağõ 
(Ton) 

Çubuk 
(ster) 

Çõra 
(Ton) 

Çõralõ kök 
odunu 
(Ton) 

 
1994 

Program 
Gerçekleşme 
Gerçekleşme oranõ (%) 

355 
- 
- 

2 000 
2 003 
100 

975 
2 393 

245 

2 600 
3 700 
142 

1 200 
34 

3 

10 000 
4 300 

43 

 
1995 

Program 
Gerçekleşme 
Gerçekleşme oranõ (%) 

240 
- 
- 

3 000 
3 775 
126 

1 020 
3 125 

306 

4 300 
2 256 

52 

1 200 
6 
1 

10 000 
4 233 

42 
 
1996 

Program 
Gerçekleşme 
Gerçekleşme oranõ (%) 

140 
124 

89 

4 000 
1 535 

38 

982 
6 764 

689 

3 800 
5 600 
147 

500 
294 

59 

10 000 
5 551 

56 
 
1997 

Program 
Gerçekleşme 
Gerçekleşme oranõ (%) 

225 
223 

99 

- 
- 
- 

2 870 
6 004 

209 

3 500 
6 300 
180 

1 000 
177 
18 

10000 
3 113 

31 
 
1998 

Program 
Gerçekleşme 
Gerçekleşme oranõ (%) 

230 
391 
170 

3 000 
5 900 
197 

3 950 
4 221 
107 

5 000 
10 567 

211 

2 500 
515 

21 

10 000 
4 752 

48 
 
1999 

Program 
Gerçekleşme 
Gerçekleşme oranõ (%) 

230 
400 
170 

1 000 
5 000 

500 

2 430 
3 662 
151 

5 000 
3 720 

74 

3 500 
107 

03 

10 000 
6 770 

68 
 
2000 

Program 
Gerçekleşme  (*) 
Gerçekleşme oranõ (%) 

310 
310 
100 

2 000 
2 000 
100 

2 350 
2 350 
100 

- 
- 
- 

3 500 
500 
14 

10 000 
5 000 

50 
Kaynak   :   OGM,  1999 

(*)           :   Tahmin 
1   OGM tarafõndan faydalanma planlarõna ve piyasa taleplerine göre hazõrlanan yõllõk üretim  
      programlarõna göre gerçekleştirilmektedir. 
2   Defne yaprağõ tarife bedeli karşõlõğõ orman köylülerince üretilmekle beraber, bu kaynaklarõn  
     sürdürülebilirliğini temin açõsõndan OGM�nin yõllõk üretim programlarõnda yer almaktadõr. 
 
3.  Defne yaprağõ üretimi   İhraç edilen önemli odun dõşõ ürünler arasõnda yer alan defne yaprağõ 
üretimi üçer yõllõk dönüşümlü planlarla gerçekleştirilmektedir. Son iki beş yõllõk kalkõnma 
planlarõ süresinde ortalama yõllõk üretim 3000-5000 ton arasõnda gerçekleşmiştir. Envanter 
çalõşmalarõ büyük ölçüde tamamlanmõş bulunan defne sahalarõ içinde defne yaprağõ üretim 
amaçlõ olarak, yõllõk üretim kapasitesi 5000 Ton civarõnda saha ayrõlmõş bulunmaktadõr. Buna 
karşõlõk talep bazõ yõllarda bu miktarõn altõnda gerçekleşmektedir. Karadeniz Bölgesindeki defne 
sahalarõndan üretimde, yeterli verimlilik seviyesine ulaşõlamamõştõr. Bunun en önemli nedenleri 
arasõnda, açõk sahada kurutma imkanõnõn olmamasõ ve kurutma tesislerinin yeterli kapasiteye 
ulaşamamasõ ile dõş pazar bulmada ve ihracatta yaşanan yetersizliklerdir. Bazõ yõllar planlanmõş  
defne alanlarõndan alõcõ ile bağlantõ yapõlmasõna rağmen öngörülen üretimin 
gerçekleştirilmesinde sõkõntõlar da yaşanabilmektedir (örneğin bu çeşit sõkõntõlar 600 Ton üretim 
kapasitesine sahip Adana Orman Bölge Müdürlüğünde  yaşanmõştõr). İhracat sõrasõnda çok 
değişken ihracat fiatlarõ söz konusu olabilmektedir. Ürünün kalitesine bağlõ olarak 10 misline 
varan fiat farklõlõklarõ oluşabilmektedir. Bu durum ise tesis kurmayõ gerekli kõlmaktadõr. Bu 
alanda gerekli yatõrõmlar yapõldõğõnda  ülkemizin üretim potansiyeli olan 10 000 ton�a 
ulaşõlabilecektir.  
 
4.   Çõra ve çõralõ çam kökü üretimi  Çõralõ çam kökü üretimi, ülkemizde kurulu bulunan ve çõralõ 
çam kök odunu işleyerek ekstraksiyon yoluyla reçine türevleri elde eden tesislerin ihtiyaçlarõnõ 
karşõlamak üzere odun üretimi sonucu sahada kalan köklerin değerlendirilmesi suretiyle 
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yapõlmaktadõr. Talebin azlõğõ nedeniyle satõşlar alivreli olarak yapõlmaktadõr. Mevcut tesisin 
kapasitesi 10 000 ton olup tam kapasite ile çalõşmasõ durumunda bile hammadde talebinin 
karşõlanmasõ mümkündür. Buna karşõlõk çõralõ çam kökü üretiminde son yõllarda üretim 
gerçekleşmelerinde talepteki düşüşe bağlõ olarak azalma görülmekte, hatta bazõ yõllarda talep 
olmamasõ nedeniyle hiç üretim yapõlmamaktadõr.             
 

Yukarõda bahsedildiği üzere, programlõ üretimi yapõlan ürünlerden reçine, çubuk, çõra ve 
çõralõ çam kökünde geçmiş yõllarda OGM tarafõndan, piyasa talebini yeterince dikkate almadan, 
üretim potansiyeline dayalõ olarak yapõlan üretim  sonucu önemli arz fazlalarõ oluşmuş ve 
stoklarda bekleme neticesi önemli ürün kayõplarõ ve depolama masraflarõ sorunlarõ yaşanmõştõr. 
Bu nedenle VII. Plan döneminden itibaren bu ürünlerde alivreli satõş uygulamasõna geçilmiştir. 

 
b) Üretimi OGM Programlarõ Dõşõnda, Tarife Bedeli Karşõlõğõ Orman Köylüleri ve  

          Kooperatiflerince Gerçekleştirilen Diğer Odun Dõşõ Orman Ürünleri 
 

Orman kanununun 37 ve 40. Maddeleri gereğince OGM üretim programlarõ dõşõnda kalan 
ve  üretimleri tarife bedeli karşõlõğõ mahalli orman köylüleri ve kooperatiflerince gerçekleştirilen 
diğer odun dõşõ orman ürünleri içinde çok sayõda çeşitli ürünler yer almaktadõr. Bu ürünler içinde 
gelir sağlama açõsõndan öneme sahip ve çoğunlukla ihraç amaçlõ talep bulanlar arasõnda çam 
fõstõğõ, kekik, adaçayõ, rezene, mahlep, palamut, mazõ, kardelen, sõklamen, göl soğanõ ve 
mantarlar sayõlabilir. Söz konusu ürünlerin büyük çoğunluğundan gõda, tõbbi ve aromatik amaçlõ 
olarak yararlanõlmaktadõr. Dünyada bu ürünlere olan talep devamlõ olarak artõş göstermektedir. 
Ayrõca birçok ülkede bu ürünlerin kültür ile üretimi de yapõlmaktadõr. Ülkemizde de bu 
ürünlerden bazõlarõnõn kültür yolu ile üretimine başlanõlmõş olup, henüz yeterli seviyede değildir. 
Ülkemiz coğrafyasõnda oldukça geniş doğal yayõlõş alanlarõna sahip olan bu ürünlerin mevcut 
kaynaklarõnõn korunmasõ, sürdürülebilir faydalanma ilkesi ve amacõ doğrultusunda, yönetim-
faydalanma planlarõnõn tamamlanmasõ ve üretimlerin bu planlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
hedeflenmiştir. Program dõşõ üretimi yapõlan önemli odun dõşõ ürünlerin 1993-1998 yõllarõndaki 
üretim gerçekleşmelerine ait veriler Tablo 40�de, bunlardan üçü hakkõnda özet bilgiler ise 
aşağõda verilmiştir. 
 
1.   Çam fõstõğõ   Marmara ve Ege bölgelerimizde geniş, K.Maraş, Trabzon illeri ve Çoruh 
vadisinde lokal yayõlõş gösteren fõstõk çamõ ağacõ kozalaklarõndan elde edilen çam fõstõğõ önemli 
ihraç ürünlerimiz arasõnda yer almaktadõr. Üretim ve satõşõ tarife bedeli karşõlõğõnda veya alivreli 
açõk artõrma ile gerçekleştirilmektedir. Mevcut üretim alanlarõ ve kaynaklarõndan üretim ve 
faydalanma tamamen mahalli orman köylülerince yapõlmakta olup bu durum söz konusu 
yörelerde orman-köylü ilişkilerine çok olumlu katkõlar sağlamaktadõr.  
 
2.   Kestane   Kestane ağacõndan elde edilen meyve gerek iç tüketim gerek ihracat yoluyla 
faydalanõlan önemli odun dõşõ ürünlerimizdendir. Orman envanter sonuçlarõna göre ülkemizde 
5000 ha�õn üzerinde doğal kestane ormanõ olmasõna karşõn bu sahalarda meyve üretimi amaçlõ 
işletme-faydalanmaya yönelik planlama ve uygulama çalõşmalarõ yeterli düzeyde değildir. Doğal 
meşcereler dõşõnda, kültür yoluyla (meyve üretimine yönelik kestane ağaçlamalarõ tesisi 
suretiyle) kestane meyve üretimi uygulamalarõ da özel sektörce yürütülmekte olup, bu çeşit 
ağaçlandõrmalarõn uygun potansiyel alanlar (orman içi ve orman dõşõ) üzerinde yaygõnlaştõrõlmasõ 
ile kõrsal kalkõnma ve ülke ekonomisine  önemli katkõlar sağlanabilecektir.  
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Tablo 40: 1993-2000 Yõllarõnda Tarife Bedeli Karşõlõğõ Orman Köylüleri ve  
     Kooperatiflerince Gerçekleştirilen (OGM Yõllõk Üretim Programlarõ Dõşõnda) 
     Odun Dõşõ Orman Ürünlerinin Üretim Gerçekleşmeleri 
 

Ürün adõ Birimi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (*) 

Buhur Kg. 1 050 800 - 950 - 900 2 150 2 000 

Ada çayõ Ton 266 403 411 451 684 338 403 450 

Kekik Ton 2 700 4 814 2 728 2 235 3 157 2 440 2 587 2 500 

Çam fõstõğõ Ton 143 267 426 418 231 541 693 500 

Mantar Kg. 7 837 33 349 9 185 64 518 30 112 11 414 17 202 30 000 

Tavşan memesi Ton 243 120 134 214 90 348 282 120 

Sumak Ton 51 45 25 19 93 48 62 40 

Biberiye Ton 297 434 398 450 365 170 206 300 

Taflan Kg. 40 600 10 000 66 500 72 700 49 900 37 800 31 150 40 600 

Ihlamur Kg. 3 281 3 351 5 018 28 271 6 040 6 969 3 262 4  000 

Kestane Ton 174 259 160 350 88 262 121 250 

Kardelen Kg. 14 750 55 613 4 468 2 809 17 897 24 233 1 639 4 000 

Sõklamen Kg. 26 808 29 326 36 799 42 342 70 292 66 973 69 548 36 000 

Diğer soğanlar Kg. 94 023 44 364 19 012 33 116 21 417 89 972 136 080 90 000 

Laden Ton 412 534 152 38 214 251 288 400 

Keçi boynuzu Ton - 674 530 644 116 12 15 100 

Boş kozalak Ton 994 339 1 274 849 436 462 562 500 

Kaynak   : OGM, 1999 

(*)           : Tahmin 

Not   :   Yukarõda verilen değerler tarife bedeli ödeme karşõlõğõ OGM kayõtlarõna giren miktarlar olup, ayrõca gerek bu ürünlerin gerekse diğer 
çeşitli odun dõşõ orman ürünlerinin kayõt dõşõ üretim miktalarõ da önemli düzeylerdedir. 

 
3.   Soğanlõ ve yumrulu bitkiler   Odun dõşõ ürünler ihracatõ içinde önemli bir paya sahip olan 
soğanlõ ve yumrulu bitkilerin çoğu endemik türlerimiz arasõnda yer almaktadõr. Bunlar içinde  
kardelen, sõklamen, sümbül, yoğurt çiçeği, ağlayan gelin, Adõyaman lalesi, göl soğanõ ve 
benzerleri bulunmaktadõr. Bu ürünlerde kültür yoluyla üretim çalõşmalarõ da yapõlmakta olup bu 
çalõşmalar bazõ sivil toplum örgütlerince  desteklenmektedir. Orman içinde (özellikle uygun 
ortamlar olan geniş yapraklõ ormanlarda ağaçlarõn altõnda) yetiştirilmelerine (ekolojik kültür) 
yönelik çalõşmalar da başlatõlmõş olup, bu uygulamanõn başarõlõ şekilde yaygõnlaştõrõlmasõyla 
orman köylülerine önemli ilave gelir kaynağõ yaratõlmõş olacaktõr.         
 

Birçok odun dõşõ ürünün OGM üretim programlarõ dõşõnda tutularak tarife bedeli karşõlõğõ 
mahalli orman köylülerine yaptõrõlmasõ ile programlõ olarak üretilen ürünlerde yaşanõlan 
depolama ve satõş sorunlarõ bu ürünlerde yaşanmamaktadõr. Odun dõşõ orman ürünlerinin iç 
tüketimi sõnõrlõ olup genelde gõda maddesi ve tõbbi  faydalanma şeklinde olmaktadõr. Önemli 
odun dõşõ ürünlerin talep durumu, büyük ölçüde dõş pazar talep durumu ve ihracat imkanlarõ ile 
paralellik göstermektedir.  
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3.2.1.3.   İhracat ve İthalat Durumu  
 

Odun dõşõ orman ürünlerinde ithalattaki ağõrlõğõ ülkemizde yetişmeyen kauçuk ve baharat 
ürünleri ile işlenmiş mamul ürünler oluşturmaktadõr. İthal edilen mamul ürünler arasõnda 
ülkemizden hammadde olarak ihraç edilen bazõ ürünlerden imal edilen mamul ürünler de yer 
almaktadõr. İhracatõn büyük bölümü az sayõdaki özel sektör ihracatçõ firmalarõ tarafõndan 
İzmirden yapõlmaktadõr. VII. Plan döneminde de ihracatõn çoğunluğunu yaş, kuru veya un haline 
getirilmiş ürünler teşkil etmiştir. İhracat kalemlerinde önemli bir artõş olmamasõna karşõlõk ihraç 
edilen ürün miktarlarõnda 1992-1997 döneminde % 25-30 civarõnda bir artõş gerçekleşmiştir. 
Odun dõşõ orman ürünlerinin 1993-1997 yõllarõndaki ithalat ve ihracat gerçekleşmeleri ile  ilgili 
bilgiler aşağõda Tablo 41 ve 42�da verilmiştir. 
 

Bu tablolarõn incelenmesi ile ülkemizde VII. Plan döneminde odun dõşõ orman ürünlerinin 
gerek ithalat gerekse ihracatõnda önemli artõşlar olduğu görülmektedir. İthal edilen ürünler 
arasõnda en büyük harcamalar tabii kauçuk, bitkisel hülasalar ve çiçek soğanlarõ için 
yapõlmaktadõr. İhraç gelirleri içinde önemli yeri olan ürünler arasõnda ise kekik, çam fõstõğõ, 
defne yaprağõ, mantarlar, keçi boynuzu tarçõn, kimyon, ardõç, kişniş vb. yer almaktadõr.  
 

Odun dõşõ orman ürünleri de dahil olmak üzere doğa kaynaklõ ürünlerin ticaretinde dünya 
ülkeleri çok hassas davranmakta olup, bu ürünlerin üretiminin, doğal kaynaklarõnõn muhafazasõnõ 
ve sürdürülebilir  faydalanmayõ sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesini temine yönelik denetim 
mekanizma ve uygulamalarõ giderek güçlendirilmektedir. 
 

3.2.3.   Sorunlar ve Darboğazlar 
 

Odun dõşõ orman ürünleri ile ilgili önemli darboğazlar ve sorunlar şunlardõr: 
 
a) Bu kaynaklarõn yayõlõş alanlarõ, mevcut durumlarõ, mevcut ve potansiyel değerleri (biyolojik 

çeşitlilik, sosyal, ekonomik, kültürel) hakkõnda mevcut bilgiler ve çalõşmalarda yetersizlikler 
bulunmaktadõr. Bu darboğazla ilgili olarak özellikle: i) orman kaynaklarõnõn envanter ve 
planlama çalõşmalarõnda odun kaynaklarõna ağõrlõk vermeye devam edilmesi ve odun dõşõ 
orman ürünleri de dahil diğer ürün, fonksiyon  ve hizmetlere gereken önemi veren çok amaçlõ 
orman kaynaklarõ yönetim planlarõnõn hazõrlanmasõndaki yetersizlikler; ii) bu doğal 
kaynaklarla ilgili diğer kuruluşlarca yürütülen envanter ve araştõrma çalõşmalarõyla ilgili 
yetersizlikler, mevcut bilgilerin toplanmasõ ve yararlanõlmasõ ile ilgili eksiklikler; ve iii) bu 
ürünlerinin üretim, tüketim, pazar ve ticaret durumu ve sorunlarõ ile ilgili bilgilerdeki ve bu 
konulardaki çalõşmalardaki yetersizlikler önem taşõmaktadõr. 

b) Bilgisiz ve düzensiz faydalanmalar ve kaynaklarõn yönetimindeki yetersizlikler nedeniyle 
bazõ yörelerde odun dõşõ orman ürün kaynaklarõ ve büyük öneme sahip biyolojik çeşitlilikleri 
ciddi tahribat tehdidi altõnda bulunmaktadõr.  

c) Orman teşkilatõ ve diğer ilgili kuruluşlarõn kurumsal yapõ ve personel kapasitelerinde 
(sayõlarõnda, bilgi ve deneyim düzeylerinde) yetersizlikler mevcuttur.  

d) Uluslararasõ sözleşmeler çerçevesinde bu ürünlerin ticareti ile ilgili gerekli kontrol ve 
denetim mekanizmalarõ ve personel kapasiteleri oluşturulamamõştõr.   

e) Bu ürünlerin işleme ve pazarlama konularõndaki bilgi ve tecrübelerde ve bu alanda destek ve 
eğitim programlarõ yetersizlikler mevcuttur. 

f) Yurtdõşõna ihracatõn büyük çoğunlukla hammadde halinde yapõlmaktadõr.  
g) Uygun odun dõşõ orman ürünlerinin kültüre alõnarak yetiştirilmesi konularõndaki bilgilerin ve 

çalõşmalarõn yetersizliğidir. 
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Tablo 41: 1993-2000 Yõllarõnda Odun Dõşõ Orman Ürünleri İthalat Gerçekleşmeleri  
                                                                                                                                                                              (Miktar :Kg. -Tutar:Dolar) 

 1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

Ürün Adõ Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

Çiçek soğanlarõ 423 606 984 613 99 741 350 527 283 275 1 003 073 278 604 1 218 232 272 889 994 908 329.000 1.210.760 300.000 1.200.000 300.000 1.200.000 

Süs, buket için yaprak, ot, yosun  254 655 431 682 29 346 72 252 66 310 111 250 248 451 428 051 38 420 92 792 653.107 606.398 650.000 600.000 600.000 600.000 

Her türlü reçine 24 016 180 595 56 093 182 132 90 043 199 927 56 734 111 050 7 306 35 488 11.768 85.996 10.000 80.000 10.000 80.000 

Safran 0 0 0 0 322 1 595 1 260 1 805 1 100 8 952 0 0 0 0 0 0 

Bitkisel hülasalar 105 908 3 171 136 7 094 12 124 6 041 30 447 49 111 6 742 113 89 951 7 332 399 2.877.072 3.504.306 2.500.000 3.500.000 2.500.000 3.500.000 

Terebentin esansõ 0 0 34 861 45 690 79 445 94 239 0 0 10 834 26 926 20.341 30.311 20.000 30.000 20.000 30.000 

Tabii kauçuk 24 611 801 25 821 415 23 542 333 23 934 593 30 645 410 46 728 492 30 426 262 43 533 081 34 522 242 38 262 893 59.590.139 50.331.477 60.000.000 50.000.000 60.000.000 50.000.000 

Odun dõşõ ürünler diğer kalemleri 3 586 770 4 444 506 13 526 993 16 167 184 9 255 115 15 837 707 10 515 895 17 198 686 11 619 812 18 012 091 4.326.633 7.467.250 4.500.000 7.500.000 5.000.000 8.000.000 

Toplam 29 006 756 35 033 947 37 296 461 40 764 502 40 425 961 64 006 730 41 576 317 69 233 018 46 562 554 64 766 449 67.808.060 63.236.498 67.980.000 62.910.000 68.430.000 63.410.000 

Kaynak:DİE,1999      
Tablo 42   : 1993-2000 Yõllarõnda Odun Dõşõ Orman Ürünleri İhracat  Gerçekleşmeleri  

(Miktar  :  Kg.    -   Tutar  : Dolar)     
 1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 (*)  2000 (*)  

Ürün Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

Çiçek soğanlarõ ve yumrular 321 745 1 935 585 361093 2285 118 343 720 2 373 865 662 253 3 634 072 377 315 2 280 107 414.049 2.344.636 400.000 2.200.000 400.000 2.200.000 

Süs, buket için yaprak, ot, yosun 985 057 1 498 352 485822 345 567 154 632 660 551 445 267 591 782 467 978 1 039 726 343.928 842.466 350.000 800.000 350.000 800.000 

Mantar 625 105 6 530 538 94654 2 920 403 156 565 5 756 401 1 656 701 10 493 505 1 462 906 11 481 888 564.246 7.406.607 600.000 8.000.000 500.000 7.000.000 

Çam fõstõğõ 277 695 4 698 063 262057 2 558 474 203 257 1 617 187 456 270 5 649 314 874 523 11 586 182 859.479 16.408.298 800.000 16.000.000 800.000 16.000.000 

Tarçõn, kimyon, ardõç, kişniş 850 093 722 316 935392 608 356 7 956 246 9 187 507 7 111 935 10 040 902 6 639 704 8 641 615 195.773 168.265 200.000 200.000 200.000 200.000 

Defne yaprağõ 2 452 997 5 685 517 3349929 5 921 016 2 870 418 6 024 833 3 201 567 7 004 675 3 762 788 7 637 332 3.423.075 7.340.650 3.800.000 8.000.000 3.600.000 7.500.000 

Kekik 4 744 120 10 766 479 6335386 16 103 623 5 600 731 13 686 112 6 475 032 1 5151 640 6 038 440 13 237 372 7.050.000 15.492.109 7.000.000 15.000.000 7.000.000 15.000.000 

Mahlep 360 675 1 129 657 248075  861 034 99 461 547 657 295 440 1 563 383 169 209 1 178 443 221.325 1.273.723 250.000 1.250.000 250.000 1.250.000 

Ihlamur 75 319 298 813 348611 1 632 697 453 179 1 715 520 336 225 1 529 431 324 567 1 557 922 191.681 797.257 200.000 800.000 200.000 800.000 

Adaçayõ 576 257 1 367 652 400220  837 511 564 241 1 143 230 671 044 1 449 674 720 550 1 604 405 923.325 2.103.571 800.000 2.000.000 800.000 2.000.000 

Keçi boynuzu 11 416 964 4 181 470 7450100 2 905 075 8 467 061 3 569 886 12 537 234 5 537 178 9 652 785 5 019 448 3.345.062 2.198.839 8.000.000 3.500.000 8.000.000 3.500.000 

Her çeşit reçine 4 079 10 117 2250523 1 224 444 2 539 587 2 355 928 130 125 112 844 330 224  300 336 5.675.230 2.692.420 1.000.000 1.500.000 1.000.000 2.000.000 

Günlük 0 0 130 57 0 0 91 910 6 056 15 610 0 0 0 0 0 0 

Meyan özü ve kökü 1 352 603  998 938 1140205  853 982 1 557 358 1 072 274 1 764 682 1 268 546 2 162 751 1 606 663 1.301.649 933.162 1.300.000 1.000.000 1.300.000 1.000.000 

Bitkisel hülasalar 69 037 355 458 59325 48 183 1 465 970 1 174 440 915 708 1 509 614 633 104 1 998 105 1.345.026 1.078.588 1.000.000 800.000 1.000.000 800.000 

Odun dõşõ ürünler diğer kalemleri 11 253 345 8 481 842 8380886 5 765 576 13 163 454 653 106 25 952 198 36 638 151 24 532 461 32 927 194 26.334.426 31.091.924 25.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 

Toplam 35 365 091 48 660 797 32102408 44 871 116 45 595 880 51 538 497 62 611 772 102 175 621 58 155 361 102 112 348 52.188.274 92.172.515 50.700.000 91.050.000 50.400.000 90.050.000 

Kaynak :  DİE, 1999 (*) Tahmin 
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3.2.4.   İlkeler - Politikalar ve Çözüm Önerileri 
 

3.2.4.1.   İlkeler-Politikalar 
 

Odun dõşõ orman ürünleri ile ilgili olarak VIII. Plan döneminde ve daha sonraki yõllardaki 
çalõşmalar için aşağõdaki ilke ve politikalarõn benimsenmesi ve uygulamalarõn bu ilke ve 
politikalar çerçevesinde yönlendirilmesi uygun olacaktõr. 
 
1.  Odun dõşõ orman ürünlerinin doğal kaynaklarõnõn etkin şekilde korunmasõ ve sürdürülebilir 
yönetimi ile bu kaynaklardan mahalli, ülke ve küresel düzeylerde mümkün olan en yüksek 
faydalanmalar sağlanmalõdõr. 
 
2.  Odun dõşõ orman ürünlerinin korunmasõ ve faydalanmasõnda mahalli orman köylülerinin aktif 
katõlõmlarõ sağlanmalõdõr. 
 
3.  Arz açõğõ bulunan odun dõşõ orman ürünlerinden uygun olanlarõn kültür yolu ile üretimin 
yaygõnlaştõrõlmasõ suretiyle talep ve ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ sağlanmalõ bu amaçla mahalli halk 
ve özel sektör teşvik edilmelidir. 
 
4.  Odun dõşõ orman ürünlerinden temin edilen gelir ve faydalarõn artõrõlabilmesi için bu ürünlerin 
işlenmesi ve mamul ürünlerinin üretimleri (orman köylüleri ve özel sektörce) teşvik edilmelidir.  
 
5.  Odun dõşõ orman ürünleri dõş ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalõşmalar ve teşvikler 
gerçekleştirilmelidir. 
 

3.2.4.2. Hedefler ve Çözüm Önerileri  
 
1.  Orman kaynaklarõnõn envanter ve çok amaçlõ yönetim planlama çalõşmalarõnõn odun dõşõ 
orman ürünlerine gereken önem ve dikkati sağlayacak şekilde geliştirilmesi. Bu planlama 
çalõşmalarõna mahalli halkõn katõlõm ve katkõlarõnõn sağlanmasõ. Planlama ve uygulama 
çalõşmalarõnda ülkemizde mevcut odun dõşõ orman ürünlerinin doğal kaynaklarõnõn ve bu 
kaynaklarõn biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarõ zenginliklerinin korunmasõna yönelik tedbirlere 
gerekli önem ve dikkatin sağlanmasõ.   
 
2.  Odun dõşõ ürünlerle ilgili olarak Orman Bakanlõğõ ve diğer ilgili kuruluşlarõn kurumsal 
yapõlarõnda gerekli geliştirmelerin yapõlmasõ, personel kapasitelerinin (sayõsal, bilgi-deneyim 
düzeyi itibariyle)  artõrõlmasõ için gerekli tedbirlerin alõnmasõ.  
 
3.  Ülkemizde en önemli odun dõşõ orman ürünleri arasõnda yer alan hayvan yemi faydalanmasõna 
(uygun orman içi açõklõklarda düzenli otlatma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygun       
planlamaya dayalõ yaprak faydalanmasõ şeklinde) yönelik çalõşmalarõn köylü, devlet, sivil toplum 
kuruluşlarõ işbirliği ile güçlendirilmesi. 
 
4.  Üniversiteler, araştõrma kurumlarõ, sivil toplum örgütleri ve özel sektör (üretici, işleyici, 
ticaret ve ihracatçõ)  kuruluşlarõ ile ortak çalõşmalar ve işbirliğinin geliştirilmesi suretiyle, odun 
dõşõ orman ürünleri ile ilgili değişik alanlardaki (istihsal zamanõ ve teknikleri, işleme, muhafaza, 
pazarlama, ekonomi, kültür, faydalanma, vb) darboğaz ve sorunlarõn çözüm tedbirlerinin bu 
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kaynaklarõn gerçek potansiyel değerlerinin 4 belirlenmesi. Odun dõşõ ürünlerle ilgili olarak 
değişik kaynaklarda mevcut bilgilerin bir veri/bilgi tabanõnda  toplanmasõ ve bu bilgilerden etkin 
yaralanmanõn  temini. 
 
5.  Talebin mevcut doğal kaynaklardan yeterince karşõlanamadõğõ odun dõşõ ürünlerden uygun 
olanlarõnõn özel sektör tarafõndan kültür yoluyla üretimlerinin geliştirilmesi. Bu amaçla odun dõşõ 
ürünlerin orman dõşõ alanlar yanõnda, uygun bozuk orman alanlarõnda veya mevcut ormanlarda 
ağaç örtüsü altõnda (özellikle geniş yapraklõ ormanlarda) kültür yoluyla yetiştirilmesinin 
(ekolojik kültür) gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin alõnmasõ, çalõşmalarõn 
gerçekleştirilmesi. 
 
6.  Odun dõşõ orman ürünleri ile ilgili olarak mevcut Orman Kanunu gereği orman köy 
topluluklarõna halen sağlanmõş bulunan üretim ve faydalanma haklarõnõn devam ettirilmesi, çok 
gerekli durumlar dõşõnda devletin odun dõşõ ürünlerin üretim ve ticaretine girmemesi, bunun 
yerine bu kaynaklarõn etkin korunmasõ ve sürdürülebilir yönetimi alanõndaki gayretlerinin 
güçlendirilmesi. Köylünün odun dõşõ ürünlerden sağladõğõ fayda ve gelirlerin artõrõlmasõna 
yönelik olarak, bu ürünlerin      muhafazasõ, işlenmesi ve pazarlanmasõ konularõnda eğitim ve 
diğer destek programlarõnõn güçlendirilmesi. Bu çalõşmalarla orman-halk ilişkilerinin  
geliştirilmesine ve orman kaynaklarõnõn korunmasõna katkõ sağlanmasõ. 
 
7.  Odun dõşõ orman ürünlerinin hammadde yerine işlenmiş olarak ihracõ suretiyle ülke 
ekonomisine katkõnõn sağlanmasõna yönelik çalõşmalarõn güçlendirilmesi.  
 
8.  Uluslararasõ sözleşmelerin uygulanmasõ için, gümrüklerde bitki ve hayvan kaynaklõ ürünlerin 
denetim mekanizmalarõnõn ve bu konuda çalõşan uzman eleman kapasitelerinin geliştirilmesi. 
Uluslararasõ sözleşmeler paralelinde iç mevzuatta gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi. 
 
9.  Uluslararasõ normlara uygun olarak dun dõşõ ürünler için standardidasyon çalõşmalarõnõn  
yapõlmasõ  ve uygulamaya konmasõ. 
 
10. Uluslararasõ pazar durumundaki gelişmeler ve trendlerle ilgili araştõrma, izleme-
değerlendirme-bilgilendirme çalõşmalarõn güçlendirilmesi.   
 

OGM tarafõndan planlara ve yõllõk üretim programlarõna göre bazõ ürünler için 
gerçekleştirilen üretim çalõşmalarõ ile ilgili olarak VIII. Plan dönemi için hedefler ve öneriler 
aşağõda verilmiştir.  

 
Reçine üretimine uygun olan VI. Çap sõnõfõ kõzõlçam orman alanlarõnõn tümü 

değerlendirildiği takdirde 5 milyon adet ağaçtan alõnacak yõllõk reçine üretimi, mevcut verimlilik 
seviyesine göre 5000 ton�a, verimliliğin artõrõlarak 3 kg/ağaç/yõl seviyesine ulaşmasõ halinde ise 
15 000 ton/yõl�a yükselebilecektir. Son yõllarda Çin Halk Cumhuriyetinin dampingli fiatlarla 

                                                           
4 Sadece ithalat gelirlerine dayalõ bir değerlendirmeye göre odun dõşõ ürünlerin yõllõk katkõ değeri 100  milyon dolar civarõnda 
olup OGM toplam odun üretim gelirlerinin 1/5�ine yakõn olmaktadõr. Bu hesaba girmeyen, mahalli  halk tarafõndan  ve 
şehirlerde tüketilen miktarlar ve bunlarõn değerleri konusunda bilgiler  yetersiz olmakla  beraber önemli düzeylerde olduğu  
(örneğin  sadece İstanbulda  400 civarõnda aktar dükkanõnda satõlan ürünlerin adedinin 179 civarõnda olduğu) bilinmektedir 
(Başar  ve arkadaşlarõ, 1996).  Odun dõşõ ürünler arasõnda düşünülmesi gereken  orman içi mera ve  açõklõklarda otlatma veya  
yaprak faydalanmasõ yoluyla sağlanan hayvan yeminin  yõllõk miktarõ kaba  tahminlere göre 2.3 milyon ton (kuru madde) ve  en 
düşük olarak tahmin edilen değeri 225 milyon  dolar  civarõndadõr (Ormancõlõk Sektör İncelemesi Taslak Raporu). Gene aynõ 
raporda Simav ilçesinde 10 köyün 1 735 ha kestane orman alanõndan meyve üretimi ile sağladõğõ yõllõk gelirin 1.3 milyon dolar 
(1997�da 200 milyar TL.) civarõnda olduğu tahmin edilmiştir. Ancak bu faydalanmalarõn bir  kõsmõ orman kaynaklarõnn 
devamlõlõğõna zarar verici şekilerde  olduğundan, uygun üretim ve faydalanmalar durumundaki potansiyel değerlerin 
hesaplanmasõ için bu konularda ilave çalõşmalara ihtiyaç bulunmaktadõr. 
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satõşlarõ nedeniyle dünya dõş ticaret piyasasõnda oluşan düşük fiatlarõn önümüzdeki yõllarda bir 
miktar yükseleceği ve eski fiat seviyelerine ulaşacağõ düşünülebilir. Bu durumda ülkemizde iç 
üretime olan talepte�de bir miktar artõş gerçekleşebilecektir. Talepteki değişkenliklerin neden 
olduğu kayõplarõ önlemek amacõyla OGM önümüzdeki yõllarda da reçine satõşlarõnõ alivreli 
olarak devam ettirmelidir. Verimliliği artõrmak amacõyla araştõrma, eğitim ve özel sektör 
kurumlarõ ile diyalog ve işbirliği güçlendirilmelidir.  
 

Sõğla yağõ üretimi sõnõrlõ tutularak, bozulan sõğla ormanlarõnõn rehabilitasyonu, korunmasõ 
ve dinlendirilmesi sağlanmalõdõr. VIII. Plan döneminde uygun sahalarda yeni sõğla ormanõ tesis 
çalõşmalarõna önem verilmelidir. 
 

Çok eski yõllardan beri planlõ olarak yürütülmekte olan defne yaprağõ üretiminde VII. 
Plan döneminde önemli artõşlar olmuştur. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde orman 
amenajman planlarõnda bozuk ve ağaçlandõrõlmasõ gereken alanlar olarak gösterilen sahalarõn 
önemli bir kõsmõnõ defne sahalarõ teşkil etmektedir. Bu sahalarõn büyük kõsmõnda VII. Plan 
dönemi sõrasõnda imar-õslah çalõşmalarõ yürütülmüş olup bu çalõşmalar önümüzdeki plan 
döneminde de devam ettirilmelidir. Kuzey bölgelerindeki defne alanlarõ, kurutma zorluklarõ ve 
üretim maliyetlerinin yüksekliği nedenleriyle yeterli olarak üretime sokulamamaktadõr. Bu 
potansiyelin değerlendirilmesi için bu bölgede defne yaprağõ kurutma tesislerin kurulmasõ teşvik 
edilmelidir.  
 

Çõra ve çõralõ çam kökü üretiminde iç talep (ülkemizde mevcut ve bu ürünlerden reçine 
türevleri üreten tesislerin ihtiyaçlarõ) halen yeterince karşõlanmakta olup önümüzdeki 
dönemlerde de devam etmesi beklenmektedir.   
 
 
KAYNAKLAR 
1- Orman Bakanlõğõ 
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BÖLÜM-4 
 

ORMAN KADASTROSU VE MÜLKİYET 
 

4.1. Giriş 
 

 Orman tüm canlõlar için çok önemli habitat olma özelliğini her zaman sürdürmektedir. 
Ama ne yazõk ki yeryüzünün bu dev akciğerleri sürekli yok edilmekte ve bu kaynaklarõn 
korunmasõ, geliştirilmesi ve rasyonel bir biçimde yönetilmesi konusunda oluşan sorunlar giderek 
ciddi boyutlara ulaşmaktadõr. 
  

Dünyaya koşut olarak ülkemizde de ormanlar yok edilmekte ama ülkemizdeki nedenler 
ile dünyadaki nedenler tam paralellik göstermemektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde genelde 
açma, kesme, yerleşme,yangõn kar ve rüzgar devriği, böcek tahribatõ, asit yağmurlarõ gibi birçok 
biotik ve abiotik nedenler ile yok edilen ormanlar, Anayasamõzõn mevcut güvencesine karşõn 
ülkemizde mülkiyete konu edilmesi için yaratõlan nedenler ile de ayrõca tahribata 
uğratõlmaktadõr. Nitekim TMMOB Orman Mühendisleri Odasõnõn yaptõğõ bir araştõrma, 1950 
yõlõndan bu güne kadar kaybedilen 2.700.000 Ha. civarõnda orman alanõnõn %56 sõnõn 
parlamentoda çõkarõlan yasalar ile yitirildiğini göstermektedir. Tüm bunlarõn yanõsõra yine aynõ 
kuruluşun yaptõğõ bir başka araştõrmaya göre ülkemizde 62 adet değişik yatõrõm alanõ için 
yaklaşõk 30.000 kişi ve kuruluşa 1.000.000 Ha. civarõnda orman alanõ ��Kamu yararõ adõ altõnda�� 
kullanõmlarõ yönünde tahsis edilmiş ve sonuçta ormanlarõmõz Anayasamõzõn 169. maddesine 
aykõrõ olarak üstü kapalõ bir şekilde özelleştirilmiştir. 
  

Verilen tahsisler ile yitirilen bu alanlar prodüktif  orman alanõmõzõn %10.84�ünü, ülke 
topraklarõmõzõn %1.2� sini oluşturmaktadõr. İşte bu gerçekler bizim gibi  orman  fakiri ülkede 
�ormanlarõn sõnõrlarõnõn tespit edilerek tapuya tescil edilmesi�� anlamõna gelen Orman 
Kadastrosunun ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 
 
 Bu raporda; orman kadastrosunun tarihsel gelişimi, VIII. Beş yõllõk kalkõnma planõ 
döneminde ve sonrasõnda amaçlanan hedefler ve bunlarõn gerçekleştirilmesine ilişkin 
uygulanmasõ gereken politikalar irdelenmektedir. 
 

4.2.Tanõmlar ve Tarihsel Gelişim 
 
4.2.1. Orman Kadastrosunun ve Mülkiyetinin (Tasarruf) Tanõmõ  
 
Kadastro genel anlamda taşõnmazlarõn geometrik şekillerinin ölçülüp plana bağlanmasõ ve 

tapu siciline tescil edilerek yasal güvence altõna alõnmasõ olarak tanõmlanõr. 
 
Orman Kadastrosunun, genel anlamdaki Kadastrodan farkõ olmayõp, ayrõcalõğõ bu 

kadastronun özel kanunu gereği oluşturulan komisyonlarca orman alanlarõna uygulanmasõdõr. 
 
Mülkiyet (tasarruf), idare ve kullanma hakkõ olup, orman mülkiyeti ise orman alanlarõna 

yönelik idare ve kullanma hakkõnõ tanõmlar. 
 
Ülkemizde orman alanlarõnõn idare ve kullanõmõnõ esas alan sahiplilik ilk kez 1837 

yõlõnda yayõnlanan orman nizamnamesinde ele alõnmõş olup, günümüze değişik evrelerden 
geçerek ulaşmõştõr. 
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Ormanlarõn mülkiyet ve idare yönünden ayrõlmasõ uygulamada büyük önem taşõmaktadõr. 
6831 sayõlõ orman kanununun 4. Maddesinde ormanlar mülkiyet ve idare bakõmõndan 3 kõsma 
ayrõlmõştõr. Bunlar; 

 
1-Devlet Ormanlarõ, 
 
2-Hükmi Şahsiyete haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 
 
3-Özel Ormanlardõr. 
 
Genel mülkiyet içerisinde Devlet Ormanlarõnõn mülkiyeti ��Kamu Mülkiyeti�� niteliği 

taşõr. Yasalarõmõz, devlet ormanlarõnõn Devletin hüküm ve tasarrufu altõnda bulunmasõ ve 
ormanlarõn önemi nedeni ile, bunlar üzerinde uygun gördüğü hukuki düzeni ��Kamu Mülkiyeti�� 
şeklinde düzenlemiştir. 

 
Kamu mallarõ, kamu tüzel kişilerinin ellerinde bulunup kamu hizmetlerinin ifasõna ve 

kamunun yararlanmasõna tahsis edilen idare mallarõdõr. Kamu mallarõ niteliğinde olan ormanlar 
kamu mallarõnõn özelliklerini taşõr. Bu özellikler şunlardõr. 

 
1-Devir ve temlik edilemezler, 
 
2-Haczedilemezler, 
 
3-Kamulaştõrõlamazlar, 
 
4-Vergi, harç ve resimden muaftõrlar, 
 
5-Özel korumaya tabidirler, 
 
6-Zilyetlik ve kazandõrõcõ zaman aşõmõ ile kazanõlamazlar, 
 
7-Devlet ormanlarõ orman kadastrosu yapõlmak ve kesinleşmiş olmak kaydõ ile tescile 

tabidirler. 
 
4.2.2. Orman Kadastrosunun ve Mülkiyetinin (Tasarruf)  Tarihsel Gelişimi 

  
Orman kadastrosu ilk kez ve esaslõ bir şekilde ��orman tahdidi�� adõ altõnda 1937 yõlõnda 
yayõnlanarak yürürlüğe giren 3116 Sayõlõ Orman Kanununda ele alõnmõştõr. Söz konusu kanun 
incelendiğinde Devlet ormanlarõnõn tahdidinin 10 yõl içerisinde Orman Tahdit Komisyonlarõnca 
bitirilmesi hedeflenmiştir. 
 
 Ancak zamanõn dünya ve ülke koşullarõ, hedeflenen zaman sõnõrlarõna uymaya engel 
olmuş, konunun önemi gereği zaman geçirmemek amacõyla köktenci arayõşlara yönelinmiş, 
13.7.1945 tarihinde 4785 sayõlõ kanun çõkarõlmõştõr. Bu kanun ile; kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte varolan gerçek ve tüzel kişilere, vakõflara ve köy, belediye, özel idare vb. gibi tüzel 
kişiliklere ait bütün ormanlar devletleştirilmiştir. 
 
 Böylece 4785 sayõlõ kanun ile devletleştirilen orman alanlarõnõn sõnõrlandõrõlmasõ işlemi 
de orman tahdit komisyonlarõna görev olarak verilmiştir. 
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 Köktenci bir yaklaşõm ve çözüm arayõşõ olarak kabul edilen 4785 sayõlõ kanunun zamanõn 
yasama organõnca yumuşatõlmasõ amacõ ile 1950 yõlõnda 5658 ve 5653 sayõlõ kanunlar 
çõkarõlmõştõr. 
 
 1937 yõlõndan beri 3116 sayõlõ kanun esaslarõ doğrultusunda ve sonrasõ bazõ değişiklikleri 
gündeme getiren 5653 ve 5658 sayõlõ kanunlarõ uygulamasõyla sürdürülen orman sõnõrlamasõ 
çalõşmalarõ, nitelik ve neticelik bakõmõndan bekleneni veremediği, ayrõca yapõlan sõnõrlama 
çalõşmalarõ sonucunda mülkiyet sorunlarõnda yõğõlmalarõn oluştuğu nedenleriyle yeni bir orman 
tanõmõnõn yapõlmasõ gereği gündeme gelmiş ve 1956 yõlõnda 6831 Sayõlõ Orman Kanunu 
yayõnlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 6831 Sayõlõ Orman Kanunu yeni bir orman tanõmõyla birlikte orman sõnõrlama 
çalõşmalarõnõ yeniden ele alarak bir dizi yeni düzenleme yapmõştõr. 
 
 3116 sayõlõ kanunun uygulanmaya başlanmasõndan, 6831 sayõlõ kanunun uygulanmasõ da 
dahil tüm orman sõnõrlandõrma çalõşmalarõnõ sürdüren orman tahdit komisyonlarõnõn yasal 
kuruluşlarõ önemli bir değişikliğe uğratõlmadan korunmuştur. Ancak hemen vurgulamak gerekir 
ki, orman tahdit komisyonlarõ, izlenen personel politikalarõ, yeterli sayõda nitelikli eleman 
bulunmayõşõ, siyasi iktidarlarõn konuya gerekli önemi vermeyişi ve donanõm eksiklikleri gibi 
nedenlerle o yõllarda da bekleneni verememişlerdir. 
 
 Orman sõnõrlandõrma çalõşmalarõ sürerken 1961 yõlõnda yürürlüğe giren Anayasamõzõn 
131.maddesiyle orman alanlarõnõn daraltõlmayacağõ amir hükmü getirilmiş ve aynõ madde 1970 
yõlõnda 1255 Sayõlõ Kanun ile değiştirilmiş ve 6831 Sayõlõ Kanunun 2.maddesi de bu değişikliğe 
paralel olarak yeniden düzenlenmiş, bu düzenlemeye ilişkin 1744 sayõlõ kanun 1973 yõlõnda 
yürürlüğe girmiştir. Aynõ kanun orman tahdidi yerine orman kadastrosu tanõmõnõ getirmiş ve 
tahdit komisyonlarõnõn da ismini, yapõsõnõ,işleyişini ve görevlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. 
Ve artõk ülkemizde ormanlar geniş çapta daraltõlmaya başlamõştõr. 
 
 1744 sayõlõ kanunun, orman kadastrosu açõsõndan en önemli götürüsü, bu tarihe kadar 
kadastrosu bitirilmiş sayõlan veya yarõm kalmõş çalõşmalarda yeni bir çalõşmayõ gerekli 
kõlmasõdõr. 
 
 1744 sayõlõ kanun ile 6831 sayõlõ kanunun 2. Maddesinin değiştirilmesinin en önemli 
nedeni, orman alanlarõna getirilen yapay işlemlerle orman alanlarõnõn daraltõlmasõdõr. Bunun 
sonucu olarak da orman mülkiyet davalarõ sayõlarõ büyük boyutlara ulaşmõş orman-halk ilişkileri 
onarõlamaz yaralar almõştõr. 
 
 1744 sayõlõ kanunda, bilim ve fen bakõmõndan orman niteliğini kaybeden yerlerin orman 
sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlmasõ işleminde, zorunlu olan toprak ve su dengesini korumak, orman 
bütünlüğünü bozmamak gibi kriterler oldukça geniş kapsamlõ olup objektif  kriterler olarak 
tanõmlanabilir. 
 
 Ancak 8 yõl gibi kõsa bir zaman sonra yeniden düzenlenen 1982 Anayasasõnõn 
169.maddesinde orman niteliğini kaybetme zamanõ sõnõrõ 31.12.1981 tarihine çekilmiştir. 1982 
Anayasasõnõn ilgili maddelerine paralel olarak 6831 sayõlõ kanunun 2. Maddesi 2896 sayõlõ kanun 
ile değiştirilmiş ve aynõ kanun ile 6831 sayõlõ kanunun 7.maddesi de değiştirilerek orman 
kadastro komisyonlarõnõn yapõsõnda değişiklik yapõlmõştõr. Ayrõca orman kadastro 
komisyonlarõna herhangi bir nedenle unutulmuş orman alanlarõnõn sõnõrlandõrõlmasõ görevi de 
verilmiştir. 
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 1744 ve 2896 sayõlõ kanunlarõn uygulanmasõnda orman niteliğini kaybetmesi nedeniyle 
orman sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlan alanlarõn saptanmasõnda objektif sayõlabilecek, 
 
 -Orman bütünlüğünün korunmasõ 
 
 -Su ve toprak rejiminin zarar görmemesi 
gibi kriterler, yasama organõnca 1986 yõlõnda çõkarõlan 3302 sayõlõ kanun ile kaldõrõlmõştõr.  Aynõ 
zamanda 2896 sayõlõ kanunla Kadastro Komisyonlarõna sõnõrlandõrõlmasõ şart koşulan unutulan 
ormanlarõn kadastrosu görevi de komisyonlardan geri alõnmõştõr. 
 
 Son olarak 1987 yõlõnda çõkarõlan 3373 sayõlõ kanun ile 6831 sayõlõ kanunun 1.maddesinin 
f  ve g bentlerinde yapõlan değişikliklerle geçerli tapu ibaresi kanun metninde çõkarõlmõşsa da, 
bu ifadenin çõkarõlmasõ konunun esasõna ilişkin değildir. Tapularõn mevcut kanunlar karşõsõnda 
geçerli olup olmadõğõ tartõşma konusu edilmesi gerekmektedir. 

 
4.3.Mevcut Durum 

 
 4.3.1.Dünyadaki Durum 
 
 Diğer ülkelerde ve özellikle gelişmiş ülkelerde  de orman kadastrosu sorununun hemen 
hemen hiç olmamasõ, olsa da genel kadastro içerisinde ele alõnmakta olmasõ nedeniyle, 
ülkemizdeki mevcut durumla ilişkisi bakõmõndan değerlendirilemeyeceği için, Dünya 
ülkelerindeki mevcut orman kadastro faaliyetlerine ilişkin her hangi bir durum değerlendirilmesi 
yapõlmamõştõr. 
 
 4.3.1. Türkiye� deki Durum 
 
 Önceki bölümde özetlenen değişik kanunlarõn uygulanmasõyla günümüze ulaşõlmõş ve 
7�nci beş yõllõk kalkõnma planõ dönemi sonu itibariyle (1999 yõlõ verileri henüz netleşmemiştir.)  
15.433.390 ha orman kadastrosu, 6.678.594 ha. Aplikasyon, 448.410 ha 2�nci madde uygulamasõ 
gerçekleştirilmiştir. 2�nci madde uygulamalarõ ile orman sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlan 448.410 ha. 
alandan 362.059 ha.�õ hak sahiplerine devir işlemlerinin yapõlmasõ için ORKÖY�e devredilmiştir. 
ORKÖY�e devredilen 362.059 ha. saahadan bu güne kadar 86.350 ha.�õ ifrazlarõ yapõlmak üzere 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü�ne bildirilmiş olup, 37.095 ha. alanõn ifraz çalõşmalarõ 
tamamlanmõştõr. 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü�nce kadastro çalõşmalarõ tamamlanan köylerde 2924 
sayõlõ Kanuna göre oluşturulan �Hak Sahibi Belirleme Komisyonlarõ� ve �Rayiç Bedel 
Komisyonlarõ�nca hak sahipleri ve rayiç bedeller tesbit edildikten sonra kurulan �Satõş 
Komisyonlarõ�nca satõş işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu güne kadar 8.400 ha. sahanõn 
işlemleri tamamlanarak satõşõ gerçekleştirilmiştir. 
 
 Ancak, orman sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlan alanlarõn çoğu Akdeniz ve Ege kõyõ şeridi ile 
İstanbul gibi büyük yerleşim alanlarõnda yoğunlaşmõştõr. 
 
 3116,6831,1744,2896 ve 3302 sayõlõ kanunlarõn uygulanmasõ sonucu 7�nci beş yõllõk 
kalkõnma planõ dönemine kadar kadastrosu yapõlan orman alanlarõ, aplikasyon, orman niteliğini 
kaybetmesi nedeniyle 2�nci madde uygulamasõ yapõlarak orman sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlan yerlere 
ilişkin fiziki gerçekleşme miktarlarõ plan dönemleri itibariyle Tablo 43�de gösterilmiştir. 
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 Ancak, aplikasyon ve 2�nci madde uygulamalarõnõn, özelliği gereği, hedef ve programlarõ 
daha önceden belirlenememektedir. Bu nedenle tablolarda söz konusu faaliyetlere ilişkin hedef 
ve programlar belirtilmemiş, sadece gerçekleşmelerine yer verilebilmiştir. 
 
 Halen ülke düzeyinde 1999 yõlõ sonu itibariyle 115 adet orman kadastro komisyonu görev 
yapmaktadõr. Bu komisyonlarõn tamamõ Komisyon Başkanõ veya Komisyon Üyeleri bakõmõndan 
dolu değillerdir. Bir çok komisyonun Başkan veya Üyeleri bulunmamakta, birbirleri arasõnda 
görevlendirme yapõlarak komisyonlarõn hukuki kuruluşlarõ korunmaya çalõşõlmaktadõr.  
 
Tablo 43: Plan Öncesi ve Planlõ Dönemlerde Programlanan ve Gerçekleştirilen Orman  

     Kadastrosu İle Gerçekleştirilen Aplikasyon ve 2'nci Madde Uygulamalarõ 
 

Faaliyetler 

Orman Kadastrosu Aplikasyon 2. Madde 
uygulamasõ Plan 

Dönemleri Yõllar 

Program (Ha) Gerçekleşme 
(Ha) 

Gerçekleşme 
(Ha) 

Gerçekleşme 
(Ha) 

 Plan öncesi  3.839.936   
I 1963-1967  800,391   
II 1968-1972  1.766.824   
III 1973-1977  1.368.156 1.396.231 62,564 
IV 1978-1982  1.463.202 1.334.442 39,996 

 1984  51,992 533,401 11,707 
V 1985-1989 1.577.500 1.401.639 1.117.031 147,721 
VI 1990-1994 3.850.000 2.292.260 1.331.279 130,974 
VII 1995-1999 4.960.000 2.448.990 966,210 55,448 

Toplam  10.387.500 15.433.390 6.678.591 448.410 
Kaynak : OGM Kayõtlarõ 

 
4.4. VII. Plan Döneminde Program ve Gerçekleşmeler 

 
 1995 yõlõnda (Ara Dönem) ve VII�nci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde hedeflenen 
ve gerçekleştirilen kadastro çalõşmalarõ ile aplikasyon ve 2�nci madde uygulamalarõ miktarlarõ 
Tablo 44�de  gösterilmiştir. 
 

1995 yõlõ dahil başlanan VII Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde 1999 yõlõ sonuna 
kadar, Tablo 44�de görüldüğü üzere 5 yõl için toplam 4.960.000 hektar alan programa alõnmõş 
bunun 3.470.648 hektar alanõn orman kadastrosu (aplikasyon ve 2. madde uygulamasõ dahil) 
yapõlmõş olup gerçekleşme oranõ %70�tir. Programõn tamamõnõn gerçekleştirilememesinin 
sebepleri sorunlar kõsmõnda anlatõlmõştõr. Bu sebeplere rağmen ulaşõlan sonuç başarõlõ olarak 
değerlendirilmektedir.  
 
 VII beş yõllõk kalkõnma planõ döneminde orman kadastro çalõşmalarõnda teknik anlamda  
gelişmeler olmuştur. 
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Tablo 44: VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde Programlanan ve Gerçekleştirilen  
                 Orman Kadastrosu Miktarlarõ İle Gerçekleştirilen Aplikasyon ve 2'inci Madde  
                 Uygulamalarõ 
 

Faaliyetler 
Orman Kadastrosu Aplikasyon 2.madde uy. Yõllar 

Program Ha. Gerçekleşme Ha Gerçekleşme Ha. Gerçekleşme Ha. 
1995 

(Ara Dönem) 
1.000.000 625.111 301.158 14.872 

1996 1.000.000 590.563 307.840 14.733 
1997 1.000.000 486.620 97.079 5.843 
1998 1.000.000 356.696 150.133 10.067 
1999 960.000 390.000 110.000 9.933 
2000 760.000 365.000 (*) 200.000 (*) 10.000 (*) 

Toplam 5.720.000 2.813.990 1.666.210 65.448 
(*) Tahmin 
 
 Bir belde veya köyde Orman kadastro çalõşmalarõ bitirilip ilan edilip, kesinleştikten sonra 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerince orman kadastrosu yapõlmõş alanlarõn tapuya 
tescil işlemleri yapõlmaktadõr. Ancak yapõlmõş olan orman kadastro çalõşmalarõnõn Büyük Ölçekli 
Haritalarõn Yapõm yönetmeliği kriterlerine uymamasõ nedeniyle tescil işlemi yapõlamamaktadõr. 
Bu sorunun aşõlmasõ için, mevcut�Orman Kadastrosu Teknik İzahnamesi�  günün şartlarõna ve 
Büyük Ölçekli Haritalarõn Yapõm yönetmeliğine göre yeniden hazõrlanmõş ve yürürlüğe 
konulmuştur. Bu sayede orman kadastro çalõşmalarõ günün tekniğine uygun  ve tescil edilebilir 
hale getirilmiştir.  
 
 Ayrõca orman kadastro çalõşmalarõnõn hukuki kararlarõ dõşõndaki teknik işlerini 
hõzlandõrmak için,pilot projeler halinde hukuki kararlar dõşõndaki ölçü, hesap gibi haritacõlõk 
işlemleri özel sektöre ihale yoluyla yaptõrõlmõş olup, çok iyi sonuçlar alõnmõştõr.  
 
 Orman kadastrosunun en büyük sorunlarõndan biri olan altlõk harita konusunda ise, 1998 
yõlõnda Antalya ili Gündoğmuş ilçesinde 126 adet, 1999 yõlõnda ise Antalya ili Gündoğmuş 
ilçesinde ve Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde 91 adet 1/5000 ölçekli sayõsal topoğrafik harita ve 
bunlarõn ortofotolarõ özel sektör marifetiyle yaptõrõlmõştõr.  
 
 Orman Kadastro Komisyonlarõnõn teknik ekipman yönünden güçlendirilmesi için 1997 
yõlõnda 15, 1998 yõlõnda 2 adet olmak üzere toplam 17 adet Total Station(elektronik takeometre), 
1998 yõlõnda 9 adet diferansiyel ve realtime özellikli GPS, 16 Bilgisayar ve yazõcõ, 1 adet A0 
Plotter ile bunlarõn en iyi şekilde kullanõlmasõ için CAD ve GIS özelliğine sahip 16 adet lisans 
NETCAD FOR WINDOWS yazõlõmõ alõnõp komisyonlarõn kullanõmõna verilmiştir. Ancak alõnan 
bu ekipmanlarõn, komisyon sayõsõ düşünüldüğünde yetersiz olduğu ortadadõr. Bu ekipmanlar 
sayesinde CAD ve GIS kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ çalõşmalarõna devam edilmektedir.  
 
 Ancak VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde bazõ hedefler gerçekleşmemiştir. Söz 
gelimi bu plan döneminde Orman Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanlõğõ, Orman Kadastro 
ve Mülkiyet Genel Müdürlüğü�ne dönüştürülememiştir.  
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 Ayrõca bu plan döneminde ormancõlõğõmõzla ilgili olarak hedeflenen 5 adet yasal ve 
kurumsal düzenlemeden ormancõlõğõmõz aleyhine işlev görecek 3 tanesi gerçekleşmiş, ancak 
2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Yasasõ ve 6831 Sayõlõ Orman Yasasõ�nõn ormanlarõmõzõn aleyhine 
olan maddelerinin değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilememiştir.   

 
4.5. Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler; 
 
4.5.1. VIII. Beş Yõllõk Plan Döneminde Beklenen Gelişmeler (2001-2005) 
 
1) 1/5000 ölçekli sayõsal topoğrafik haritalarõn ve ortofoto haritalarõnõn yaptõrõlmasõ ile 

oluşturulan sayõsal temel altlõklar, diğer birimler tarafõndan istenilen ölçekte kullanõlmalõdõr. 
Orman kadastrosu bu sayõsal ortamda değerlendirilmeli, amenajman planlarõ da belirlenen orman 
sõnõrlarõna dayandõrõlmalõdõr. 1/5000 ölçekli sayõsal topoğrafik  haritalar tamamlandõktan sonra 
veri tabanõ oluşturulmalõ ve orman bilgi sistemi kurulmalõdõr. Kurulan bilgi sistemine 
dayanõlarak yöneticilerin hõzlõ, güvenilir karar vermesi sağlanmalõdõr. 
 
 2) Komisyonlarda çalõşan teknik personelin yaş ortalamasõ yüksek olup emeklilik sõnõrõna 
gelmiştir. Plan başlangõç dönemine kadar emekli olacaklar ile ayrõlacak olanlar dikkate 
alõndõğõnda komisyon sayõsõnõn 50 civarõnda olacağõ kabul edilmelidir. Ancak yeni teknik 
personel alõnõp yetiştirilmesi ile komisyon sayõsõnõn da artõrõlmasõ mümkün olacaktõr. 
Komisyonlarda çalõşacak genç ve nitelikli personel yetiştirilmesi amaçlanmalõdõr.    
 
 3) Kadastro Komisyonlarõnõn teknik yapõsõ güçlendirilmeli,teknik donanõmõ 
sağlanmalõdõr. Kadastro Komisyonlarõna Kanunda tanõmlanan görev kadrolarõ verilmeli, 
komisyonlarda çalõşanlarõn özlük haklarõ düzeltilmeli, ayrõca ekonomik yönden 
güçlendirilmelidir. Orman Kadastro komisyonlarõna niteliksiz personel atamasõ yapõlmamalõdõr.  

 
4)  Komisyonlarõn yõllõk iş programõ gerçekçi olarak saptanmalõdõr. 
 
5) Gerek Orman Kadastro çalõşmalarõ sonucunun gerekse orman kadastro çalõşmalarõ için 

gerekli belge ve bilgilerden oluşacak arşiv sistemi bilgisayar ortamõnda kurulmalõ ve GIS 
(coğrafi bilgi sistemi) oluşturulmalõdõr.  
 

6) Orman kadastrosu bitirilen ve kesinleşen ormanlarõn Tapuya Tescil işlemleri 
yaptõrõlmalõdõr. 
 

7) Mevcut komisyon sayõsõ, teknik donanõm ve diğer koşullar dikkate alõndõğõnda yõlda  
750.000 Ha. Orman alanõnõn sõnõrlamasõnõn yapõlacağõ beklenmektedir. 
 
 Bununla ilgili tahmini miktarlar Tablo 45�te gösterilmiştir.  
 
Tablo 45: VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi Orman Kadastrosu Hedefleri 

Faaliyetler Yõllar 
Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2'nci Madde Uygulamasõ(Ha) 

2001 750.000 
2002 750.000 
2003 750.000 
2004 750.000 
2005 750.000 

Toplam 3.750.000 
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4.5.2   Uzun Dönemdeki Gelişmeler (2001-2023) 
  

4.5.2.1 Gelişmeler 
 
1) Ülkemiz orman kadastrosu bitirilmiş olacaktõr. 
 
2) Yapõlan kadastronun yaşatõlmasõ için gerekli olan çalõşmalar sürdürülecektir. 
 
3) Bilgisayar ortamõnda sayõsal veri sistemi (Arşiv) kurulmuş olacaktõr. 
 
4) Merkezi bilgi sistemine geçilmiş ve Bilgisayara dayalõ teknik bir yapõlanma sağlanmõş 

olacaktõr. 
 
4.5.2.2. Kullanõlacak Yöntemler 
 
1) 6831 Sayõlõ Orman Kanunu ile 2634 Sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu�nun orman 

alanlarõnõn daraltõlmasõna imkan veren maddelerin değiştirilmesine yönelik düzenlemeler 
gerçekleştirilmelidir. 

 
2) Orman kadastrosunun bitirilmesi için gerekli ekonomik kaynak sağlanmalõ, 
 
3) Komisyonlarõn genel yapõlarõ ile bağlõ bulunduklarõ birimlerin yeniden 

yapõlandõrõlmasõ sağlanmalõ, 
 
4) Komisyonlarõn donanõmlarõ günümüz teknolojisine uygun olarak sağlanmalõ çalõşma 

buna göre yapõlmalõ, 
 
5) Orman Kadastro çalõşmalarõ da Genel kadastro içinde kullanõlan teknik ve yöntemler 

ile çalõşmalõdõr.  
 
4.6.  Sorunlar 

 
 4.6. Orman Kadastro Ve Mülkiyet (Tasarruf) Sorunlarõ 
 
 Orman kadastrosunun tarihsel gelişimi bölümünde ele alõnan ve her evrede yaşanan genel 
sorunlar  öncelikle tartõşõlõrsa, günümüze ulaşan çõkmazlarõn saptanmasõ ve çözüm önerileri daha 
kolay konulabilecektir. Bu bakõş açõsõndan hareketle sorunlar önemlilik sõralamasõna göre beş alt 
başlõk altõnda ele alõnmõştõr. 
 
 4.6.1. Yasal Sorunlar  
 
 1937 yõlõnda günümüze kadar farklõ tarihlerde orman alanlarõnõn tanõmõnõ ve dolayõsõyla 
ormanlarõn sõnõrlandõrõlõp güvence altõna alõnmasõnõ ( tahdit ve sonra kadastro) doğrudan ve 
dolaylõ biçimde etkileyen değişiklikler (3116, 4785, 5658, 6831, 1744,  2896, 3302, 3373, 3402, 
3493 sayõlõ kanunlarda yapõlan değişiklikler) yapõlarak hõz, ekonomi, orman-halk ilişkilerinin 
iyileştirilmesi, mülkiyet sorunlarõnõn azaltõlmasõ amaçlanmõşsa da beklenen çözüme 
ulaşõlamamõştõr. 
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 Orman kadastrosu sorununun çözümünde yasal değişikliklere öncelik tanõnõrken, her 
yasal değişikliğin uygulanmasõ, sorunu daha karmaşõk hale sokmuş ve yeni değişiklikler 
gündeme getirmiştir.  
 
 Kanunlarda yapõlan değişiklikler ile ülke topraklarõnõn daha ekonomik ve ülke yararõna 
kullanõlmasõ, toplumsal gelişmeler (nüfus artõşõ) sonucu oluşan toprak gereksiniminin 
karşõlanmasõ, mülkiyet sorunlarõnõn çözümlenmesi gibi haklõ sayõlabilecek gerekçeler dikkate 
alõnmõşsa da, sonuç olarak Anayasamõzla güvence altõna alõnmõş orman alanlarõnõn orman 
sõnõrlarõnõn dõşõna çõkartõlmasõna neden olunmuştur. Söz konusu orman alanlarõnõn orman 
sõnõrlarõ dõşõna çõkarma işlemleri, o boyutlara ulaşmõştõr ki, �orman alanõ olarak korunmasõnda 
ülkemiz adõna büyük yararlarõ olan topraklar� da orman sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlmõştõr.  
 
 Orman  sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlan alanlarõn çoğu Akdeniz ve Ege kõyõ şeridi ile İstanbul 
gibi büyük yerleşim alanlarõnda olmuştur. 
  

Yine kanunlarda yapõlan değişikliklerin sõk ve beklenen olaylar biçiminde algõlanmasõ, 
yasalara saygõlõ vatandaşlarõn dõşõnda, sürekli orman alanlarõndan yer kazanma alõşkanlõğõ 
kazandõrõlmõş bir kesimin oluşmasõna neden olmuştur. 
 
 4.6.2. İdari Sorunlar 
 
 Önceki bölümde ele alõnan yasal değişikliklerin uygulanmasõna ve kalõcõ orman 
sõnõrlarõnõn saptanmasõna yönelik çalõşmalarõ bir an önce gerçekleştirmek zorunda olan idarenin, 
bütün iyi niyet ve özverili çalõşmalara rağmen, kendi içindeki idari sorunlar çözüme 
kavuşturulamamõştõr. 
 
 İdari sorunlarõn en önemlileri ve orman kadastrosunun tarihsel gelişmesi sürecinde 
sürekli yaşanan, uzman personel eksikliği, personele tanõnan sosyal haklar, çalõşma güvencesi, 
çalõşanlarõn siyasal ve sosyal baskõlara maruz kalmasõ, idari yapõlanma içerisinde iletişim 
eksikliği vb, sorunlardõr. 
 
 Bu sorunlarõn ortadan kaldõrõlmasõna idarece gerekli önemin verilmemesi, orman kadastro 
komisyonlarõnõn çalõşmalarõnõ olumsuz olarak etkilemektedir. 
 
 İdari sorunlarõn oluşturduğu olumsuzluklar orman kadastrosundaki çalõşmalara ilişkin 
sorunlarõn giderek yõğõlmasõna sebep olmaktadõr. 
 
 Orman kadastro sorununun çözümünde görev alan teknik elemanlarõn, sõk sõk 
gerçekleştirilen yasal değişikliklerin uygulanmasõnda aynõ yere defalarca  (örneğin;  210 köye 4 
kez) gönderilmesi, kamuoyunun idareye ve idari istikrara olan güveninin sarsõlmasõna neden 
olmaktadõr. 
 
 Bütün bu nedenlerle orman kadastro komisyonlarõnda görev alma isteği azalmõş, atama 
ile görevlendirilenlerin de çalõşma sürekliliğinin sağlanamamasõ, yapõlan çalõşmalarõn duyarlõlõğõ 
ve niteliği konusunda kuşkular oluşturmuştur. Böylesine kuşkulu ve yõğõn halindeki sorunlarla 
uğraşma konumunda kalan orman kadastro komisyonlarõ çalõşanlarõnõn bu görevlerinden en kõsa 
zamanda ayrõlarak başka görevlere atanma talepleri yoğunlaşmõştõr. 
 
 Yine orman kadastro komisyonlarõnõn çalõşmalarõnõ sürdürdüğü güç arazi koşullarõna 
rağmen, herhangi bir büro işinde görevli teknik eleman gibi ücretlendirilmesi personel sorununu 
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daha da ağõrlaştõrmõştõr. Bu durum yarõm yüzyõldan fazla bir zamandõr devam eden orman 
kadastrosu çalõşmalarõnõn kalõcõ sonuçlara ulaştõrõlamamasõnõn en önemli çõkmazlarõndan biridir. 
 
 Her şeye rağmen büyük harcamalar ve uğraşõlar ile gerçekleştirilen orman kadastro 
çalõşmalarõ ve sonuçlarõnõn orman idaresinin yerel birimlerince gerekli ölçüde ciddiye 
alõnmamasõ ve olaya sahip çõkõlmamasõ, saptanan orman sõnõrlarõnõn korunmayõşõna ve yeni 
sorunlarõn bizzat idare tarafõndan oluşturulmasõna neden olmuştur. Bu durum ne yazõktõr ki hala 
devam etmektedir. 
 
 4.6.3. Kuruluşlar Arasõ İlişki Sorunlarõ  
 
 Orman kadastro çalõşmalarõ öncelikle ormancõlõk sektörü içinde yabancõlaşõrken , yeni 
kurulan Bakanlõğõmõz içi birimlerle iletişim sağlanmakta güçlük çekilmiş, aynõ konuda çalõşan 
diğer kuruluşlarla gerekli iletişim de yeterince sağlanamamõş, ilişkiler protokoller yapõlmasõ 
sõnõrõnõ geçememiştir. 
 
 Aslõnda orman kadastrosu, genel kadastrodan gerek alansal (ülke bütünlüğü) gerekse 
teknik açõdan, uygulama biçimi dõşõnda, hiçbir ayrõcalõğa sahip değildir. Orman kadastrosu genel 
kadastronun  ayrõlmaz bir parçasõdõr. 
 
  Bu nedenle, orman kadastrosu çalõşmalarõnõn aynõ konuda çalõşan Kamu Kuruluşlarõyla 
(Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlõğõ v.b.) uyum içerisinde 
sürdürülmesi kaçõnõlmaz zorunluluktur. 
 
 Söz konusu uyumun sağlanmasõnda ilgili kuruluşlar arasõnda güçlü iletişimi ve birlikteliği 
sağlayacak temel ilkeler canlõ tutulamadõğõndan sorunlar oluşmaktadõr. 
 
 Kadastro konusunda kuruluşlar arasõnda birlikteliği sağlayan yasal düzenlemeler (büyük 
ölçekli haritalarõn üretimine yönelik yönetmelik ve tescile konu olan plan ve haritalar 
yönetmeliği) orman kadastrosuna ve onun yapõldõğõ alanlara yönelik kriterleri ihtiva etmemekte, 
örneğin şehir kadastrosuna yönelik kriterlerle orman kadastrosunun yapõlmasõ istenmektedir. 
 
 4.6.4. Teknik Gelişme Sorunlarõ 
 
 Günümüzde ormancõlõk çalõşmalarõnda en önemli sorunlardan biri temel altlõk sorunudur. 
Tüm ormancõlõk çalõşmalarõnda ortaklaşa kullanõlacak ve aynõ zamanda diğer kuruluşlarca da 
gerek kullanõm, gerekse teknik açõdan geçerli sayõlacak bir temel altlõk (konusal harita) 
üretilememiştir. 
 
 Hava fotoğraflarõ, analitik değerlendirme sistemlerinde değerlendirilerek üretilecek 
sayõsal altlõklar üretilmesi gerçekleştirilememiştir. 
 
 Hem kuruluşlar arasõ ortaklaşa çalõşõlmasõnõ, hem de veri iletişiminin sağlanmasõnõ ve 
aynõ alanlarda çalõşmalarõn önlenmesini temin bakõmõndan ideal konum olarak tanõmlanacak 
orman sõnõr noktalarõnõn, hava fotoğraflarõ alõmlarõ öncesi işaretlenmesi ve oryantasyon için 
gerekli ölçü noktalarõnõn da (nirengi ağõ sõklaştõrõlmasõ) aynõ esaslar doğrultusunda işaretlenmesi 
istenen oranda gerçekleştirilememiştir. 
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 4.6.5. Tasarruf Haklarõ Sorunlarõ        
 
 Tasarruf (Mülkiyet) konularõ, yani orman alanlarõnõn idare ve kullanõmõ zaman içinde 
kadastrodan daha önemli boyutlara ulaşmõştõr. Ülke gereksinimlerini karşõlamak amacõyla kamu 
yararõna muvafakat, izin veya irtifak hakkõna  konu olan ormanlarda yerleşim ve tesisler hõzla 
artmõştõr.  
 
 Bununla beraber, tasarruf haklarõnõn kullanõlmasõ ve  kontrol   altõna  alõnabilmesi 
bakõmõndan, kadastrosu yapõlmõş ve kesinleşmiş orman sahalarõnõn tapuya tescil işlemleri süratle 
sonuçlandõrõlamamaktadõr. 
 
 4.6.6. Teşkilatlanma Sorunlarõ 
 
 Orman kadastrosu çalõşmalarõ Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir Daire 
Başkanlõğõnca sürdürülmektedir. Tarihsel gelişim içerisinde boyutlarõ vurgulanan orman 
kadastrosunun kalõcõ bir çözüme ulaştõrõlmasõnda önemli teşkilatlanma sorunlarõ bulunmaktadõr. 

 
Bu sorunlarõ kõsaca aşağõdaki gibi özetlemek mümkündür. 
 
a) Ülkemizde yaklaşõk 20.7 milyon hektar olarak kabul edilen ormanlarõmõzõn 

sõnõrlandõrõlõp güvence altõna alõnmasõ ve sonrasõ her türlü tasarruf haklarõnõn planlanmasõ, 
verilmesi ve izlenmesi gibi çok yönlü görevleri de yerine getirecek olan söz konusu Daire 
Başkanlõğõ yetersiz kalmakta ve idari açõdan diğer kuruluş ve kendi alt birimleriyle iletişimi hõzla 
gerçekleştirememektedir. 

 
b) Sõk sõk yasal değişikliklere zemin hazõrlayan ve haklõ gerekçeler olarak ileri sürülen 

sosyo-ekonomik sorunlarõn değerlendirilmesi, orman alanlarõnõn sõnõrlandõrõlmasõnda mutlaka 
dikkate alõnmasõ kaçõnõlmaz olan arazi sõnõflandõrõlmasõ sorunlarõnõn çözümü, gerçekleştirilen 
orman kadastrosu sonuçlarõnõn yaşatõlmasõ, korunmasõ, orman kadastrosu çalõşanlarõnõn özlük 
haklarõnõn ve güç arazi koşullarõnda çalõşma ortamõnõn iyileştirilmesi, kuruluşlar arasõ iletişimin 
ve ortaklaşa çalõşmanõn sağlõklõ bir biçimde sağlanmasõ, idari sorunlar bölümünde belirtilen 
sorunlarõn ortadan kaldõrõlabilmesi bakõmõndan orman kadastro çalõşmalarõ için zorunlu olan yeni 
bir teşkilatlanma yapõsõ oluşturulamamõştõr. 

 
4.7. Çözüm Önerileri  

 
 1) Ormancõlõkla ilgili yasalar ve mevzuat yeniden gözden geçirilmeli, ülke gerçekleri ve 
orman varlõğõmõzõn devamlõlõğõ da göz önüne alõnarak mevcut orman alanlarõnõn daraltõlmasõna 
neden olmayacak yeni düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 
 2) Orman Kadastrosunun kõsa sürede bitirilebilmesi için orman kadastrosu ve mülkiyet 
sorunlarõnõn tartõşõlacağõ ve çözüm önerilerinin saptanacağõ �orman kadastro kongresinin�� tüm 
ilgili kurum ve kuruluşlar ve kişilerin katõlõmõ ile hemen düzenlenmesi sağlanmalõdõr. 
 
 3) Orman kadastrosu çalõşmalarõna yön veren bu günkü idari yapõnõn yeniden 
yapõlandõrõlmasõ zorunludur. Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatõ şemasõnda gözükmeyen, 
ancak Bakanlõğa bağlõ birimler şeklinde düşünülen, 3800 sayõlõ Bakanlõğõmõz kuruluş yasasõnda 
da yer verilmeyen ��Orman Kadastro Komisyonlarõ�� idari bakõmdan nereye bağlõ olduğu belli 
olmayan bir birim halindedir. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki  Kadastro ve Mülkiyet 
Dairesi Başkanlõğõnõn İzin ve Mülkiyet İşleri Dairesi Başkanlõğõ ile   Kadastro Dairesi Başkanlõğõ 
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olarak ikiye ayrõlmasõ, İzin ve Mülkiyet İşleri Dairesi Başkanlõğõ bölümünün Orman Genel 
Müdürlüğü bünyesinde kalmasõ, kadastro işleri Dairesi Başkanlõğõnõn ise daha verimli bir şekilde 
yürütülebilmesi için Orman Bakanlõğõna bağlõ bir yapõlanma içinde bulundurulmasõ 
gerekmektedir. Bu yapõlanmaya uygun olarak da Bakanlõğõmõz taşra birimlerinde  yeni 
yapõlanmaya gidilmelidir. 

 
4) Diğer kurumlarõn da  kullanabileceği ve tüm ormancõlõk çalõşmalarõnda da 

kullanõlabilecek sayõsal haritalar ( Temel Altlõklar ) kesinlikle üretilmelidir. 
 
            5) Ülkemiz ormanlarõnõn kadastrosunun bitirilmesi ilk hedef olmalõdõr. Yasal 
değişiklikler nedeniyle aynõ yerde tekrar çalõşmalara ve orman alanlarõnõn daraltõlmasõna neden 
olan 6831 sayõlõ yasanõn  2. madde uygulamalarõna son verilmelidir. 
 
 6) Komisyonlarõn sayõsõnõ artõrõp etkinliğini azaltmak yerine sayõsõnõ azaltõp daha etkin bir 
yapõya kavuşturulmasõ sağlanmalõdõr. 
 
 7) Orman kadastro komisyonlarõnda görev alan personelin nitelikli olmasõna özen 
gösterilmeli, özlük haklarõ düzeltilmeli, kadastro komisyonlarõnda çalõşmak cazip hale 
getirilmelidir. 
 
 8) Orman kadastro komisyonlarõnõn teknik ve idari personel açõğõ süratle kapatõlmalõdõr. 
Genç ve nitelikli personel yetiştirilmesi sağlanmalõdõr. 
 
 9) Kadastro komisyonlarõ teknik gelişmelere uygun donatõlmalõ ve bilgisayar ortamõnda 
çalõşma olanağõna kavuşturulmalõdõr.        
 
 10) Orman Kadastrosunun bitirildiği ormanlarda kadastronun yaşatõlmasõ için  idarece 
gerekli önlemlerin alõnmasõ gereklidir. Bu amaçla Orman İşletme Müdürlükleri bünyesinde 
kurulan orman kadastro ve mülkiyet şeflikleri yaygõnlaştõrõlmalõ ve mutlaka aktif hale 
getirilmelidir.  
 
 11) Komisyonlarõn kuruluşunu düzenleyen 6831 Sayõlõ yasanõn 7 nci maddesi 
değiştirilerek komisyonlarõn kuruluşu yeni bir yapõya kavuşturulmalõdõr. Komisyonun 
kuruluşunda bulunan Belde Köy Temsilcisi Üyesi ile Ziraat Odasõ Temsilci Üyesi komisyon 
kuruluşundan çõkartõlmalõ, 3402 sayõlõ Kadastro Kanununda olduğu gibi yeminli bilirkişi 
uygulamasõ getirilerek bilirkişi sayõsõ artõrõlmalõdõr. 
 
 12) Orman alanlarõndan verilen İzin ve İrtifak Haklarõ için koşul olan kamu yararõ 
tanõmõ yeniden yapõlmalõ ve orman alanlarõnõn daraltõlmasõna veya elden çõkmasõna engel 
olunmalõdõr. 
 
 13) Maki tefrik komisyonlarõnõn kararlarõnõn geçersiz sayõlmasõ için yasal düzenleme 
yapõlmalõdõr. 
 
 14) İl ve ilçe merkezlerinde bulunan bir veya iki adet komisyon yapõlandõrõlmasõna son 
verilmeli komisyonlar belli merkezlerde toplanmalõdõr. 



BÖLÜM-5
ORMAN AMENAJMANI

HARİTA VE FOTOGRAMETRİ
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BÖLÜM-5 

ORMAN AMENAJMANI � HARİTA VE FOTOGRAMETRİ 

5. Giriş 

Ülkemizde Planlõ kalkõnmaya olanak sağlayan Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn 1962 yõlõnda 
kuruluşunu takiben, tüm sektörlerin beşer yõllõk planlarla yönetimine başlanmõştõr. Türkiye�de 1963 
Yõlõnda planlõ döneme girildiğinde Ormancõlõk Örgütü, öteden beri plan düzenleyerek yönetildiği 
için Ülke Kalkõnma Planlarõnõn düzenlenmesi, uygulanmasõ, denetimi ve yenilenmesine ilişkin 
koşullara kolayca uyum sağlamõş, bu olaydan da haklõ olarak gurur ve mutluluk duymuştur. 

1963-1991 yõllarõ esnasõnda genel olarak tüm orman amenajman çalõşmalarõ, 1973 tarihinde 
yürürlüğe giren Amenajman Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Gerek 
1963- 1972 yõllarõ arasõndaki devrede, gerekse 1973 � 1991 periyodu esnasõnda elde edilen olumlu 
ya da olumsuz sonuçlar değerlendirilerek ve bu arada kazanõlan deneyimler ve bu konuda ortaya 
çõkan gelişmeler de dikkate alõnarak 20.5.1991 tarihinde Orman Genel Müdürlüğünce �Orman 
Amenajmanõ Planlarõnõn Düzenlenmesi, Uygulanmasõ, Denetlenmesi ve Yenilenmesi 
Hakkõnda Yönetmelik� yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuş olup, bu tarihten itibaren 
Orman Amenajman Planlarõ bu Yönetmelik esaslarõna göre düzenlenmektedir. 

Doğal kaynaklarõn, çevre sorunlarõ dikkate alõnarak yönetimi, dünya ülkelerinin 
çoğunluğunun gündemini oluşturmaktadõr. Nitekim, 1992 yõlõnda Rio De Janerio�da Birleşmiş 
Milletlerce yapõlan �Çevre ve Kalkõnma Konferansõ� nda Global Çevre Koruma Kararlarõ 
saptanmõş ve her ülkenin Devlet yada Hükümet Başkanlarõ tarafõndan imzalanarak güvence altõna 
alõnmõştõr. Bu kararlar incelendiğinde ormanlarõn bir taraftan, ekosistem bozulmadan varlõklarõnõn 
sağlõklõ olarak artõrõlmasõ ve korunmasõ, diğer taraftan topluma sağladõğõ çok yönlü hizmet ve 
fonksiyonlarõ gerçekleştirmeleri için, sürdürülebilir yönetim ve denetim metotlarõ ile planlanõp 
işletilmesi gerekmektedir. Bu ilkelerden ormanõ ve ormancõlõğõ en fazla ilgilendirenlerini şu şekilde 
özetlemek mümkündür: 

1) Orman alanlarõ, dünya ormanlarõnõn tümü korunarak, uygun ve mümkün olan her yerde 
ormanlar tesis etmek suretiyle artõrõlmalõdõr. 

2) Ormanlarõn �sürdürülebilir orman yönetimi� ilkeleri çerçevesinde planlanmasõ, işletilmesi 
ve yönetimi esas alõnmalõdõr. Şimdiye kadar aşõrõ ve sömürü düzeyinde yararlanõlmõş ormanlar, 
mümkün olabildiği ölçüde hõzla ele alõnarak �lokal uyumlu� bakõm, onarõm ve rehabilitasyon 
yöntemleri ile onarõlmalõdõr. 

3) Yoğun endüstri bölgelerindeki ormanlar üzerinde kirli ve zehirli hava  oluşturan madde 
ve gazlarõn emisyonu, etkileme üst sõnõrõnõ aşmayacak tarzda azaltõlõrken, dayanõklõ tür ve gen 
seçimine ağõrlõk verilmelidir. 

4) İnsanlõğõn yaşam kaynağõ ve doğal mirasõ olan ormanlardan çok amaçlõ ve sürdürülebilir 
şekilde yararlanõlmalõdõr. Bunu sağlarken, biyolojik çeşitliliğin ve tabii genetik kaynaklarõn 
korunmasõ şarttõr. Tabii genetik kaynaklarõ ve biyolojik çeşitlilik, Uluslar arasõ bir koordinasyon 
vasõtasõ ile kontrol altõnda tutulmalõdõr. 
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Türkiye ormancõsõ da, ormanlarda orman ekosistemine ters düşmeyecek uygulamalar dikte 
eden, her türlü işlemi kontrol altõna alarak ve ormanlarõ kalite ve kantite itibariyle iyileştirerek 
gelecek kuşaklara ulaştõracak bir planlama yapmak zorunluluğu ile karşõ karşõyadõr. Bu planlama, 
toplumun ormanlardan beklediği mal ve hizmetleri en üst düzeyde ve çok amaçlõ bir şekilde 
gerçekleştirirken, ormanla iç içe yaşayan halkõn da sosyo-ekonomik sorunlarõnõ da göz önünde 
bulundurmak zorundadõr. 

Diğer taraftan, iletişim teknolojilerindeki hõzlõ gelişme õşõğõnda gerek küresel gerekse 
yöresel olarak, sorunlarõn çözümünde dinamik ve etkin stratejik planlarõn hazõrlanmasõ ve 
uygulanmasõ, günümüzde bilgiye hõzlõ ulaşmakla mümkün olmaktadõr. Bu nedenle, dünyanõn 
gündemine Bilgi Sistemleri girmiştir. Bu gelişme Ülkemizde de etkisini göstermiş, bilgi çağõnõn 
gereklerini yerine getirmek ülke kalkõnmasõ açõsõndan kaçõnõlmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bir çok Kamu Kurum ve Kuruluşun da olduğu gibi Orman Bakanlõğõ da yönetim, hizmet ve 
üretim faaliyetlerinde, gerek personel, zaman ve malzeme tasarrufu sağlamak, gerekse etkinliği, 
verimi ve kaliteyi artõrmak amacõyla bilgisayar teknolojisine dayalõ �Coğrafi Bilgi Sistemi� kurma 
çalõşmalarõnõ 1990 yõllarõnda başlatmõş olup, eksikliklerini giderme yönünde sürekli çalõşmalarda  
bulunmaktadõr.  

Bu çalõşmalarda aktif rol üstlenen Fotogrametri; yer, hava ve uydu görüntülerinden 
ormancõlõk çalõşmalarõnõn gerek duyduğu verileri toplayõp, temel bir altlõk haritada birleştirmek ve 
gereksinim duyulduğunda ilgili kurum ve kuruluşlara sayõsal ve çizgisel olarak ulaştõrmak, 
güncelleştirmek, bilgisayar ortamõnda depolamak, gerektiğinde disiplinler arasõ bilgiye hõzla 
ulaşõlabilmesini sağlamak için ormancõlõk sektörü içinde var olan ve kurulacak olan bilgisayar 
sistemlerinin uyumunu  sağlamayõ amaçlamaktadõr. 

5 nolu orman amenajman ve fotogrametri çalõşma grubu raporu, ülkemizde ormanlarõn 
işletilmesi için gerekli olan amenajman planlarõnõn hazõrlanmasõnda, uygulanmasõnda, denetim ve 
yenilenmesi aşamalarõnda dikkate alõnmasõ gereken bu ilkelere göre hazõrlanmõştõr. 

5.1. Orman Amenajmanõ 

5.1.1. Orman Amenajman Çalõşmalarõnõn Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum  

Birinci ve İkinci Beş yõllõk Kalkõnma Planõ (1963-1972) döneminde, Türkiye�de genel bir 
orman envanteri yapõlmõş, ayrõca bu envanter esas alõnarak bütün Devlet ormanlarõnõn amenajman 
planlarõ bitirilmiş ve uygulanmõştõr. 

 Türkiye�nin alan, servet, artõm ve eta olarak orman varlõğõ en  son yapõlmõş amenajman 
envanter verilerine dayanõlarak hazõrlanan Tablo 46, 47 ve 48�de gösterilmiştir.   

 Ancak, Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu�nun değişik bölümlerinde görülen 
orman alanlarõ rakamlarõna ilişkin farklõlõk o bölümün özelliğinden kaynaklanan sonuçlarõ 
yansõtmaktadõr. Dolayõsõyla, ülkemizdeki kadastro ve amenajman çalõşmalarõ kesin sonuca 
ulaştõrõlõncaya kadar konu ile ilgili farklõ rakamlarla karşõlaşõlmasõ tabii görülmektedir. 
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Tablo 46: Türkiye'de Orman Varlõğõ  
Ormanlõk Alanlar 

İbreli Yapraklõ 
İbreli + 

Yapraklõ  
 Ormanlar 

Koru 
Alanlarõ 

Baltalõk 
Alanlarõ 

Toplam 
Ormanlõk 

Alan 

Açõklõk 
Alan Genel Alan Niteliği 

Ha Ha  Ha Ha Ha Ha Ha Ha 
Normal 5955120 1414876 632859 8002855 2545132 10547987 
Bozuk 3937335 1178461 720525 5836321 4318814 10155135 
Toplam 9892455 2593337 1353384 13839176 6863946 20703122 

56897717 77600839 

Tablo 47: Ağaç Serveti ve Yõllõk Cari Artõm Miktarlarõ 
Ağaç Serveti (1.000) Yõllõk Cari Artõm 
İbreli 

 
Yapraklõ Koru  

Top. 
Baltalõk İbreli Yapraklõ Koru Top. Baltalõk 

Niteliği 
M³ (000) M³ (000) M³ (000) Ster (000) M³ m³ m³ Ster 

Normal 720 991 272 664 993655 111987 18998826 6534653 25533479 6494873 
Bozuk 45150 196471 61621 36334 954895 370897 1325792 948823 
Toplam 766141 289134 1055276 148321 19953721 6905550 26859271 7443696 

Tablo 48: Yõllõk Ortalama Eta Miktarlarõ 
Koru Baltalõk  

Niteliği m³ Ster 
Seçme 433962 
Tensil 8089521 
Bakõm 3074280 
Temiz. 102795 
Toplam 11700558 

7.300.000 

1973-1977 yõllarõnõ kapsayan Üçüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, 1979-1983 yõllarõnõ 
kapsayan Dördüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ve 1984-1988 yõllarõnõ kapsayan Beşinci Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõ dönemlerinde, amenajman planlarõnõn yapõlmasõ, uygulanmasõ, ara revizyonlarõnõn 
yapõlmasõ ve yenilenmesi 1973 yõlõ Amenajman Yönetmeliğinin esaslarõna ve metotlarõna göre 
yürütülmüştür. �Orman Amenajman Planlarõnõn Düzenlenmesi, Uygulanmasõ, Denetlenmesi 
Ve Yenilenmesi Hakkõnda Yönetmelik� üzerinde, 1963-1972  ve 1973-1990 dönemlerinde 
düzenlenen amenajman planlarõnõn uygulanmasõ ile kazanõlan bilgiler ve deneyimler, alõnan olumlu 
ve olumsuz sonuçlar değerlendirilerek, ayrõca orman işletmeciliğimizde gelecekte ulaşõlmak istenen 
entansite dikkate alõnarak bazõ değişiklikler yapõlmõş, yeni haliyle bu yönetmelik 20.05.1991 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1991 yõlõndan itibaren günümüze kadar, yani Altõncõ ve Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planlarõ Dönemlerinde amenajman planlarõnõn yapõlmasõ, uygulanmasõ ve yenilenmesi ise, 1991 
tarihli amenajman yönetmeliğinin esaslarõna ve metotlarõna göre yürütülmektedir. 

Bu yönetmeliğe göre, orman amenajman planlarõndaki haritalar, Harita Genel Komutanlõğõ 
tarafõndan üretilmekte olan 1/25.000 ölçekli haritalar esas alõnarak yapõlmaktadõr. Bunun için önce, 
ortalama ölçeği 1/15.000 olan hava fotoğraflarõ üzerinde fotoğraf enterpretasyon tekniği 
uygulanmak sureti ile meşcere tipleri ayrõlmakta bu meşcere tipleri 1/25.000 ölçekli haritalara 
taşõnarak, meşcere tipleri haritalarõ oluşturulmaktadõr.  

Not: Alan, servet ve artõm değerleri 01.07.1997 tarihi itibariyle, eta değerleri de 01.01.2000 tarihi itibariyle en son yenilenmiş amenajman 
planlarõ  verileridir. 
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İç taksimatõn bu haritalar üzerine işlenmesiyle orijinal haritalar elde edilmekte, uygulamayõ 
gösteren �meşçere�,  yetişme ortamõnda verimliliği gösteren �bonitet�, maktalõ ormanlardaki yaş 
durumunu gösteren �yaş sõnõflarõ� haritalarõ bu orijinal haritalarõn özel renklerle boyanmasõyla elde 
edilmektedir 

Ormanlarõn aktüel kuruluşunu ortaya koymak ve uygulanmasõ gereken silvikültürel metotlarõ 
saptamak için, hava fotoğraflarõna, yer ölçümlerine ve matematik-istatistik yöntemlere dayanan 
kombine envanter metotlarõ uygulanmaktadõr. Faydalanmayõ düzenlemek için aynõ yaşlõ ve maktalõ 
koru ormanlarõnda eşit hasõlatlõ yaş sõnõflarõ metodu, değişik yaşlõ (seçme koru) ormanlarõnda çap 
sõnõflarõ metodu, tõraşlama baltalõklarõnda gerçek yõllõk alan metodu uygulanmaktadõr. Kõyaslama 
amacõ ile bütün koru ormanlarõnda genel eta formülü kullanõlmakta, bu formülün verdiği sonuçlar, 
silvikültürel ilkelere dayanan metot ve yõllõk cari artõmla karşõlaştõrõlarak, eta kararlaştõrõlmaktadõr.  

Orman amenajman planlama teknikleri ülkemizde, planlõ döneme girilen 1963 yõlõndan 
itibaren çok değişiklikler göstermiştir. 1963 yõlõnda kurulmuş olan  �örnek işletmeler�in 
planlanmasõ, İ.Ü.Orman Fakültesinin de katõlõmõyla oluşturulan bir Teknik Komitenin hazõrlamõş 
olduğu Yönetmeliğe göre yapõlmõştõr. Bölmecik bazõnda münferit silvikültürel  planlama esaslõ, 
yetişme ortamõ ünitelerinden özellikle detaylõ toprak etütlerinin yapõldõğõ bu planlamanõn 
uygulamasõ, örnek işletmelerin 1973 yõlõnda kaldõrõlmasõyla son bulmuştur. 

1978 yõlõndan itibaren, �Akdeniz Orman Ürünleri Kullanõm Projesi� çerçevesinde 
Gazipaşa � Mut � Bucak - Eskere ve Karaisalõ amenajman planlarõ geliştirilmiştir. Bu planlarda, 
ağaç serveti ve artõm matrisleri oluşturularak etanõn 100 yõllõk kestirimi simulasyon tekniği ile 
hesaplanmõştõr. İşletme Bazõnda yapõlan bu planlarda maliyet analizi raporu da ortaya konmuştur. 

Türk ve Almanya�nõn Baden Wütenberg Eyaleti Orman Genel Müdürlüklerince ortak olarak 
yürütülen �Batõ Karadeniz Bölgesi Yapraklõ Orman İşletmeciliği� projesi, yapraklõ ormanlardaki 
silvikültürel problemlerin çözülmesi amacõyla 1987 tarihinde uygulamaya konulmuştur. Bu projenin 
amenajman faaliyetleri kapsamõnda �Bölmecik Bazõnda Münferit Silvikültürel Planlama� 
geliştirilmiştir. Çok amaçlõ faydalanmaya yönelik ilk örneklerden olan bu planlama şeklinin, 
Zonguldak ve Bolu orman Bölge Müdürlüklerinin tamamõ ile Sinop ve Kastamonu Orman Bölge 
Müdürlüklerinin Ayancõk ve Bozkurt İşletme Müdürlüklerinde uygulanmasõna  karar verilmiştir. 
Aynõ yaşlõ ve maktalõ orman kuruluşu sağlamaya yönelik planlama ve uygulamanõn başarõsõnõn 
tartõşõldõğõ ülkemizde, alternatif çözüm olan �devamlõ orman� işletme şekli, ilk defa bu planlarla 
uygulanmõştõr. 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesince 1990 yõlõnda yapõlan Bahçeköy İşletme 
Müdürlüğü orman amenajman planlarõ, ormanõn değişik fonksiyonlarõ ve bunlarõn öncelikleri 
belirlendikten sonra yapõlmõş olup, fonksiyonlarõ belirlenmiş olan planlama ünitelerinde 
planlamanõn nasõl yapõlacağõna örnek olan çalõşmalardõr. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesince, Maçka İşletme Müdürlüğü sõnõrlarõ 
içerisindeki Fakülte Araştõrma Ormanõnda, Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanõlarak model 
amenajman planõ geliştirilmiştir.  Bu planlamada ormanõn fonksiyonel değerlerini içeren sayõsal 
haritalar oluşturulmuş, işletme amaçlarõ fonksiyonlara bağlõ olarak saptanmõştõr. Meşcere büyüme 
modelleri ve lokal hasõlat tablosu düzenlenerek uzun süreli ve çok amaçlõ orman amenajman 
planlamasõ gerçekleştirilmiştir. Yararlanmanõn düzenlenmesinde yöneylem araştõrmasõ 
tekniklerinden yararlanõlmõştõr.  

1924 den itibaren günümüze kadar değişik dönemlerde yapõlmõş olan amenajman planlama 
çalõşmalarõ ve bunlara bağlõ diğer faaliyetlere ait bilgiler Tablo 49�da gösterilmiştir. 
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Tablo 49 : Planlõ Dönemler ve Daha Evvelki Yõllarda Yapõlan  Amenajman Çalõşmalarõ 
 

Haritasõ 
Alõnan 

Gurup 
Adedi 

Müteahhit 
Adedi 

Kat'i Amenajman 
Planõ Yapõlan Saha 

Revizyon Planõ  
Yapõlan  Saha 

Sarfedilen 
Miktar Plan 

Dönemi Yõllar 

(Ha.)   (Ha.) (Ha.) (TL.) 
1924-1949 - - - 2573803 1119050 2394377 Plansõz 

Dönem 1950-1962 13095000 - - 5305260 1628515 8777559 
1963 - 11 - 683406 101480 1127775 
1964 - 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 

I. ve II 
 

Plan 
Dönemi 

1972 - 45 - 2243271                 - 8127245 
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 58776000 
1982 - 34 - - 1218488 85440000 
1983 - 40 - - 1273715 104626000 

III ve IV. 
Plan 

Dönemi 

1984 - 40 - - 1960331 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 
1993 - 27 - - 879647 4573360000 

V ve VI. 
 Plan 

Dönemi 

1994 - 31 1 - 1166777 14781614000 
1995 - 33 3 - 1602949 50026745000 
1996 - 32 4 - 1585291 37132000000 
1997 - 36 8 - 2720000 379474000000 
1998 - 34 16 - 2390019 358060000000 

VII. 
Plan 

Dönemi 

1999 - 34 12 - 1359098 850000000000 
 2000 - 34 14 - 1800000 1350000000000 

Not : 2000 verileri tahminidir. 
Kaynak : O.G.M. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlõğõ 
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5.1.2. Personel Durumu 

Amenajman planlanmasõnda halen 36 adet Heyet Başkanlõğõ (Başmühendislik), 15 adet 
Denetim ve Kontrol Başmühendisi bulunmaktadõr. Bu 36 adet Heyet Başkanlõğõnda; 36 heyet 
başkanõ (Başmühendis), 49 adet mühendis, 9 adet desinatör, 2 adet daktilo, 3 adet şoför 
çalõşmaktadõr. 

5.1.3. Dünyadaki Durum ve Türkiye ile Karşõlaştõrma 

Dünyada uygulanan küreselleşme politikalarõ etkisiyle değişen taleplere göre oluşan mal ve 
hizmet üretimindeki gelişmeler doğrultusunda, mal ve hizmet üretiminin  ve bileşimlerinin temelini 
oluşturan her türlü kaynağõn değerlendirilmesinde çok hõzlõ bir değişme ve gelişme süreci 
yaşanmaktadõr. 

Buna paralel olarak geliştirilen sürdürülebilir ormancõlõk politikalarõ ile ormanlarõn 
sunduğu mal ve hizmetlere olan talepler ve üretimindeki öncelikler değişmiş, bu doğrultuda, 
sürdürülebilir ormancõlõk ilkeleri çerçevesinde orman kaynaklarõndan çok yönlü yararlanmayõ temel 
alan Orman Kaynaklarõ Yönetim Planlarõ (Orman Amenajman Planlarõ) hazõrlanmasõ 
benimsenmiştir. 

Globalleşen dünyada orman kaynaklarõ, sadece bulunduklarõ ülkeye ekonomik yarar 
sağlayan bir varlõk olarak değil, diğer fayda ve fonksiyonlarõ itibariyle insanlõğõn sürekli olarak 
yararlanmasõ gereken yenilenebilir bir doğal kaynak olarak değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle, ülkelerin orman kaynaklarõnõn ve ormancõlõğõn özellikleri ile sosyal ve 
ekonomik yapõsõna bağlõ olarak, Orman Kaynaklarõ Yönetim Planlarõnõn (Orman Amenajman 
Planlarõnõn) ayrõntõlarõnda farklõlõklar bulunsa bile, planlama ilkelerinde ve prensiplerinde herhangi 
bir farklõlõğõn olmamasõ gerekmektedir. 

Ülkemizde de dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, ormanlarõn fonksiyonel değerleri ve 
ormanlardan çok amaçlõ sürdürülebilir faydalanma ilkeleri göz önünde bulundurularak Orman 
Kaynaklarõ Yönetim Planlarõ (Orman Amenajman Planlarõ) hazõrlanmaya başlanmõştõr (Bahçeköy 
Orman İşletme Müdürlüğü, Maçka Araştõrma Ormanõ). 

 a)- Orman İşletmesi büyüklüğü ile planlama ünitesi ve işletme sõnõfõ büyüklüğü arasõnda sõkõ 
bir ilişki vardõr. Türkiye�de 1969 yõlõndan itibaren, daha önce seri bazõnda yapõlan planlar yerine, 
orman işletme şefliği ve hatta orman işletmesi bazõnda amenajman planlarõ yapõlmaya 
başlanõlmõştõr. 

 Orman işletmesinin büyüklüğü, çok sayõdaki faktörlerin etkisi ile ülkeler arasõnda ve hatta 
aynõ  ülkenin değişik bölgelerinde çok büyük farklõlõklar göstermektedir. Kõyaslama amacõyla 
seçilen değişik ülkelerin orman işletmelerinin ve planlama birimlerinin büyüklüklerinin alt ve üst 
sõnõrõ ile  ortalamasõ Tablo 50�de gösterilmiştir. Bu tablodaki ortalama işletme büyüklükleri, bazõ 
ülkelerde devlet ormanlarõ alanõnõn Devlet Orman İşletmeleri sayõsõna bölünmek suretiyle 
bulunmuştur. Türkiye için Devlet Orman İşletmelerinin alt sõnõrõ olarak vaktiyle kurulmuş olan 
örnek Devlet Orman İşletmelerinin büyüklüğü esas alõnmõştõr. 
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Tablo 50: Örnek Olarak Seçilen Ülkelerde Devlet Orman İşletmesi Büyüklüğü İle  
                 Amenajman Planõ Ünitesi Büyüklüğünün Karşõlaştõrõlmasõ 
 

Devlet Orman İşletmesi 
Büyüklüğü 

Alt İşletme Ünitesi Olarak 
Amenajman Planõ Ünitesi 

Minimal Maksimal Ortalama Minimal Maksimal Ortalama 
Ülkeler 

 
(Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Amerika Birleşik Devletleri  120.000 750.000 300.000 5.000 200.000 40.000 
Avusturya 3.000 8.000 5.500 200 1.500 850 
Batõ Almanya 3.000 5.000 1.200 3.000 5.000 1.200 
Belçika 2.000 11.000 5.500 30 400 200 
Bulgaristan 10.000 30.000 20.000 10.000 30.000 20.000 
Büyük Britanya       -       - 8.000       -       - 8.000 
Çekoslavakya 12.000 21.000 15.000 5.000 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 5.000 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 Olanaklarõ 

     Üzerinde Araştõrmalar 

Bu tablodaki amenajman planõ ünitesi, aynõ zamanda Devlet Orman İşletmelerinin ayrõldõğõ 
alt işletme ünitelerini ifade etmektedir. Türkiye için alt işletme ünitesi olarak Orman İşletme Şefliği 
büyüklüğü, günümüz koşullarõnda 4 000-20 000 hektar arasõnda değişmektedir. 

1991 tarihli yönetmelikte bölme büyüklüklerinin, maktalõ ormanlarda ortalama 50 hektar 
olmak üzere 70 hektara kadar, değişik yaşlõ koru ormanlarõnda ortalama 25 hektar olmak üzere 50 
hektara kadar olacağõ hükmü getirilmiştir. Aynõ yönetmelikte 3 hektarlõk minimal bölmecik 
büyüklüğü de, ormancõlõğõ ileri ve entansif ülkelerde uygulanan minimal büyüklükler içerisinde 
kalmaktadõr. 

b)- Ormancõlõğõ ileri Orta Avrupa ülkelerinin hemen tümünde amenajman planlarõna temel 
olacak haritalarõn ölçeği 1/5.000 ya da 1/10.000 olarak yapõlmaktadõr. Oysa ülkemizde 
amenajmanda kullanõlan haritalar, Harita Genel Komutanlõğõ tarafõndan yapõlan tesviye eğrili 
1/25.000 ölçekli haritalardan elde edilmektedir. Bu ölçekteki harita üzerinde detaylarõyla birlikte 
küçük bölme ve bölmecikleri tersim edebilmek ve yüzölçümlerini hassas olarak hesaplamak güçtür. 
Bu nedenle daha büyük ölçekli harita elde dilmesi yararlõ görülmektedir.  

c)- Türkiye�de maktalõ olarak işletilen ormanlarda bir anda tõraşlama olarak kesilip doğal 
veya yapay yolla gençleştirilen, 600 hektara kadar varan büyüklüklerde, maktalar oluşturulmuştur. 
Böyle bir uygulamanõn bir çok zararõ görüldüğünden dolayõ, optimal makta büyüklüğünün ne kadar 
olmasõ gerektiği tartõşõlmalõdõr.  
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Aynõ yaşlõ ve maktalõ ormanlarda gençleştirme alanlarõnõn optimal büyüklüğü ya da başka 
deyimle optimal makta büyüklüğü teriminden, Orman Ekolojisi, Toprak Koruma, Orman Koruma, 
Silvikültür, Yol ve Transport, Ormancõlõk İşletme Ekonomisi, Orman Hasõlat Bilgisi, Orman 
Amenajmanõ ve Orman Ürünlerini Değerlendirme Disiplinlerinin gereklerini birleştiren, bu sayõlan 
disiplinlerin her hangi birisinin gereklerine aykõrõ düşmeyen, böylece ormanõn toprağõna, 
kuruluşuna, tüm varlõğõna ve ekosistemine zarar vermeyen bir büyüklük anlaşõlõr. 

Geniş alanlarda yapõlan tõraşlama kesimlerinin meydana getirdiği büyük zararlardan 
ormanlarõ korumak için, birçok ülkelerin orman kanunlarõnda ya da yönetmeliklerinde tõraşlama 
kesimleri alanlarõ ile diğer kesim alanlarõnõn maksimal büyüklüğü saptanmõş ve bunlarõn 
uygulanmasõ belirli koşullara bağlanmõştõr. Memleketimizin doğal koşullarõna uyan, ormanlarõ 
engebeli ve dağlõk arazilerde yer alan dõş ülkelere örnek olarak Avusturya, Çekoslavakya ve 
Polonya seçilmiş, bu ülkelerde uygulanan  gençleştirme ve tõraşlama alanlarõ aşağõda gösterilmiştir. 

Avusturya�da  Orman kanununa göre değişik eyaletlerdeki gençleştirme alanlarõ : 
Eyaletler Kesim ve Traşlama Alanõ 

Burgerland ve Viyana En çok 0.50 Ha. 
Steiarmank 0.50-1.00 Ha. Arasõnda 
Yukarõ Avusturya (Ormanõn büyüklüğüne göre) 1.00-2,5 Ha. Arasõnda 
Karnten En çok 0.25 Ha. 

Çekoslovakya�da : Küçük alan Tõraşlama 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 tõraşlama 
alanõ en çok 5.00 Ha. 

Bu miktarlar şu sonucu ortaya koymaktadõr. Ülkemizde gerek yapay gerekse doğal 
gençleştirme metodlarõnõn uygulandõğõ 600 hektara kadar, varan büyüklüklerdeki alanlar çok büyük 
alanlar olmakta, gençleştirme alanlarõnõn optimal büyüklüğünün tanõmõna uymamaktadõr. 

5.1.4. VII. Plan Yatõrõm ve Gelişmeleri 

5.1.4.1. Hedef ve İlkeler 

VII�nci Beş Yõllõk Planõ Döneminde, yürürlükte bulunan amenajman planlarõnõn uygulama 
süreleri göz önünde tutularak mevcut yurt ormanlarõnõn yaklaşõk yarõsõnõn planlanmasõnõn 
tamamlanmasõ hedef alõnmõştõ. Bu hedefler belirlenirken, Amenajman Başmühendisliklerinin 
(Heyet Başkanlõklarõnõn) sayõsõ 60 olarak kabul edilmiştir. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için 
amenajman hizmetlerinin ihtiyaç duyulan, teknik personel, araç, gereç ve bütçe imkanlarõnõn 
sağlanmasõ zorunlu görülmüştür. 

Amenajman hizmetleri, ormancõlõk hizmetlerinin en zor bir hizmet dalõnõ teşkil ettiğinden, 
bu hizmet dalõnda çalõşmalarõ özendirici ve teşvik edici özlük haklarõnõ sağlayõcõ, gerekli yasal ve 
idari tedbirlerin alõnmasõ gerekmektedir. 

Plan uygulamalarõ açõsõndan, amenajman planlarõnõn yenilenip yenilenmediğine göre 
alõnmasõ muhtemel etalar hesaplanarak VII. Beş yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi rakamlarõna 
eklenmiştir. 
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5.1.4.2. Gerçekleşmeler 

Orman amenajman heyetlerinin sayõ ve personel olarak güçlendirilmesi VII. Plan döneminde 
gerçekleşmemiştir. 

Daha önceki yõllarda ve VII. Plan döneminde yapõlan amenajman planlama çalõşmalarõ 
Tablo 49�da, 1995 yõlõna ve VII Plan Dönemine ait bütçe programõ ve gerçekleşmeler de Tablo 
51�de, Plan uygulamalarõnõn 1989 yõlõndan itibaren durumu da Tablo 52�de gösterilmiştir. 

Tablo 51: VII Plan Dönemine Ait Amenajman Bütçe Programlarõ ve Gerçekleşmeler 
   Bütçe Programõ Gerçekleşme Yõlõ İşin Nev'i 

Saha (ha) Tutar x1000 TL Saha (ha) Tutar x 1000 TL 
1995 Klasik Planlama 2063000 67000000 1602949 5027000 
1996 Klasik Planlama 2000000 105000000 1585291 37132000 

Ara Revizyon 2400000  2180400  
Klasik Planlama 337000  305300  
Münferit Planlama 110000  105800  
Model Envanter 135000  128500  

1997 

Toplam 2982000 300000000 2720000 379474000 
Ara Revizyon 1753000  1689600  
Klasik Planlama 512000  429750  
Münferit Planlama 135000  130000  
Model Envanter 295000  140719  

1998 

Toplam 2695000 820000000 2390069 358060000 
Ara Revizyon 166000  166000  
Klasik Planlama 1041000  1041000  
Münferit Planlama 186000  153000  

1999 

Toplam 1393000 1575000000 1360000 598924000 
2000 Planlama 2283000 1900000000 1800000 1350000000 

Not: 1997 yõlõnda ek ödenek  kullanõlmõştõr. 2000 yõlõ verileri tahminidir. 
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Tablo 52 : Yõllara Göre Bölge Müdürlükleri İtibariyle Yapõlan Amenajman Plan Uygulamalarõna Göre Belirlenen Kabuklu Gövde  
                  Hacmi (DKGH) 
           

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Bölge 
Müdürlüğü M3 STER M3 STER M3 STER M3 STER M3 STER M3 STER M3 STER M3 STER M3 STER M3 STER 
Adana 352738 42164 320014 82612 251598 43535 345748 30856 381779 54214 391834 16844 405364 19921 305452 41294 312957 29212 332634 59035 
Adapazarõ 88938 353095 80852 398612 90262 383763 88919 491375 93498 525575 104785 465257 151599 519897 111183 590391 134504 499137 109227 485720 
Amasya 343227 667441 288095 603966 290873 551607 210994 454304 345697 602293 166964 512920 257516 584671 197800 619457 232747 705080 319983 623200 
Ankara 166285 35706 125300 37619 144788 24378 168290 22265 79390 18108 70317 17749 104562 10667 120362 19737 144658 17292 145416 19314 
Antalya 693492 8333 660946 63442 703291 6260 694607 30570 639884 28412 649571 42119 713646 34138 580107 69254 721804 59093 652975 47343 
Artvin 162184 19910 151113 3181 171811 3341 141030 9541 168261 8283 188943 8889 201104 4280 190076 4468 169740 825 168341 4834 
Balõkesir 444521 179300 455024 143022 374588 71349 367140 129020 362939 106314 371262 77865 356761 84352 392927 86784 378490 67422 371153 68949 
Bolu 492524 8985 509487 14492 587342 2362 756897 4099 546008 1026 512953 51155 736885 11413 536166 32996 457861 30431 504043 8134 
Bursa 273622 517199 299281 477632 278409 496994 357455 410424 227898 270798 245964 481495 305700 496149 269695 548355 327185 509518 361506 468259 
Çanakkale 292744 255201 328947 174202 295014 203517 248109 222208 310401 225712 285403 235068 377605 237184 338066 331975 333100 316416 343923 257790 
Denizli 258487 9144 309931 2534 294270 2317 296791 1882 276985 593 241310 52280 294655 34454 256790 32305 258711 21131 215564 11455 
Elazõğ 0 314247 325 275131 0 258010 0 99696 0 77255 0 125724 0 149320 0 238524 11 325256 0 320573 
Erzurum 146143 16319 158195 6585 139937 6943 96802 3725 100846 2423 96319 3567 78542 1533 93017 100 57720 175 62766 0 
Eskişehir 315953 113574 355754 40089 109301 33949 116231 15741 89296 70825 140972 65911 117912 99825 97803 93624 120790 103505 91850 67287 
Giresun 136476 5218 127505 23381 148555 300 145467 0 135128 1008 205818 0 174463 3585 160544 1785 138440 2618 195282 4240 
Kastamonu 723785 117677 750956 61812 787438 45803 494951 107246 505439 73946 496201 47293 614840 46237 521021 81553 467934 70702 531942 80957 
Isparta 220022 43784 222938 28968 186198 18655 167348 33489 283358 17253 283345 21442 279605 38041 277033 25576 267574 19700 271258 8698 
İstanbul 189463 1293612 172661 143816 121911 986925 109203 1470041 132073 1396340 151271 1273585 186489 1396764 201776 1426339 356493 1424270 331207 1239248 
İzmir 476590 252057 412744 139764 393495 105288 379982 116824 357643 132779 399694 104085 502337 122452 492000 126824 390649 134538 393655 126322 
K.Maraş 146813 152461 120054 175751 88559 69312 122165 34086 108240 42918 145872 53625 124150 39790 102217 33800 108553 48797 93683 35776 
Mersin 377917 18056 302084 35160 311667 24589 288871 23160 395230 4791 406009 4486 440763 9533 367352 35987 409432 8228 380014 6254 
Muğla 844845 119991 664308 59599 759153 72701 691612 96043 729659 127408 693380 61717 642912 40150 890275 38090 553612 46605 629048 77616 
Trabzon 80280 66780 87901 57546 74832 54011 71382 34992 96805 26631 93711 20586 90348 32027 97821 29885 90401 16498 97625 14704 
Zonguldak 352078 5299 354047 3537 326871 3202 354124 5736 435327 21061 436986 11154 1024426 45919 755353 24863 589764 29100 300145 725259 
Kütahya 0 0 0 0 288905 22731 171414 70715 161207 71368 229560 95278 211479 96007 215445 103076 218064 100595 239799 97139 
Gap 0 0 0 0 0 0 0 99714 408 79293 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
Konya 0 0 0 0 0 0 68420 24888 55603 56489 73176 21864 64069 45983 58205 45728 62600 32106 71405 55732 
Sinop 0 0 0 0 0 0 193343 35255 294308 44374 192392 27005 245048 11743 239520 11136 230404 26426 219776 33603 

Kaynak : OGM. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
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5.1.5. Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler 

5.1.5.1. VIII. Plan Dönemi Hedefleri (2001-2005) 

2000 yõlõnda ve VIII�inci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde gerçekleştirilmesi 
hedeflenen amenajman planlama çalõşmalarõ Orman Bölge Müdürlükleri ve yõllar itibariyle 
Tablo 53�de, planlarõn uygulanmasõyla çõkartõlmasõ tahmin edilen eta miktarlarõ Tablo 54�de 
gösterilmiştir. 

Tablo 53: VIII.  Plan Döneminde Yapõlacak Amenajman Çalõşmalarõ  

                 (000 ha.) 
Yõllar Sõra 

No 
Planõ Yapõlacak Orman 

Bölge Müdürlüğü 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
1 Adana  858     
2 Adapazarõ    363   
3 Amasya 670      
4 Ankara      630 
5 Antalya       
6 Artvin       
7 Balõkesir  120     
8 Bolu 195 44 43 44 43 44 
9 Bursa    751   
10 Çanakkale     637  
11 Denizli 262      
12 Elazõğ     1,500 614 
13 Erzurum 200      
14 Eskişehir   518    
15 Giresun       
16 Isparta       
17 İstanbul   597    
18 İzmir      998 
19 Kastamonu 100      
20 K.Maraş  964     
21 Mersin   804    
22 Muğla 543      
23 Trabzon       
24 Zonguldak 220 36 37 36 37 36 
25 Kütahya    612   
27 Konya    733   
28 Sinop 93      

 Toplam 2,283 2,022 1,999 2,539 2,217 2,312 
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Tablo 54: VIII.Plan Döneminde Bölge Müdürlüklerine Göre Alõnacak Ortalama Yõllõk  
      Etalar 
 

Eta Cinsi Koru       Baltalõk  

Seçme Son 
Hasõlat 

Ara 
Hasõlat Temizleme Toplam Toplam 

Sõra 
No 

Bölge 
Müdürlüğü 

M3 M3 M3 M3 M3 Ster 
1 Adana 2072 389993 124640 7625 524330 0 
2 Adapazarõ 5175 165064 39972 0 210211 553046 
3 Amasya 5548 493560 195547 2972 697627 1138164 
4 Ankara 19944 166393 94914 20288 301539 31637 
5 Antalya 0 537000 254000 25000 816000 38794 
6 Artvin 51599 66205 79567 0 197371 2163 
7 Balõkesir 0 343897 152693 0 496590 129446 
8 Bolu 121000 355000 277000 0 753000 20166 
9 Bursa 8727 265464 132654 7910 414755 1346605 
10 Çanakkale 0 309852 160550 0 470402 358087 
11 Denizli 0 300588 63234 3230 367052 1803 
12 Elazõğ 0 469 2385 0 2854 1479286 
13 Erzurum 0 157416 66947 0 224363 11880 
14 Eskişehir 0 99845 47786 0 147631 91979 
15 Giresun 0 223133 101284 0 324417 5167 
16 Isparta 0 236672 103423 0 340095 8326 
17 İstanbul 0 274249 91073 4899 370221 1496419 
18 İzmir 0 364187 123560 0 487747 129966 
19 K.Maraş 2757 118965 31429 15 153166 6505 
20 Kastamonu 89113 553895 197790 10034 850832 20423 
21 Mersin 2266 857239 123794 1060 984359 0 
22 Muğla 0 670962 96687 1061 768710 72688 
23 Trabzon 13734 40502 50988 0 105224 12602 
24 Zonguldak 63562 544254 200962 12967 821745 241993 
25 Kütahya 0 240723 136764 175 377662 5415 
27 Konya 0 63837 13048 1693 78578 28724 
28 Sinop 48465 250157 111589 3866 414077 68564 

Toplam 433962 8089521 3074280 102795 11700558 7299848 

5.1.5.2. Personel Durumu 

VIII. BYKP. döneminde; Amenajman planõ yapmak ve yaptõrmakla ilgili mevcut 
politikalarõn sürdürüleceği ve planlamanõn en az %25 inin özel amenajman heyetlerine 
yaptõrõlacağõ varsayõlarak, bir başkan ve üç mühendis ile diğer personelden müteşekkil bir 
amenajman başmühendisliğinin yõlda 10.000 hektar prodüktif orman alanõnõn planlanmasõnõ 
yapabileceği hesabõyla, ideal kuruluş için mevcut olan teknik ve yardõmcõ personel sayõsõ; 
Başmühendislik (heyet başkanlõğõ) 36 adetten 60 adede, denetim ve kontrol başmühendisliği 
15�ten 30 adede, orman mühendisi 49 dan 180 adede, desinatör 9 dan 30 adede, daktilo 2 den 30 
adede, şoför 3 ten 90 adede çõkarõlmasõ gerekmektedir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    
 

142 

5.1.5.3.Uzun Dönemde (2001-2023) Beklenen Gelişmeler  

 a)- Uluslararasõ yeterlilikte ve Avrupa Birliği standartlarõna uygun Ulusal orman 
kaynaklarõ envanterinin tamamlanacağõ tahmin edilmektedir. 

b)- 1/5000 ölçekli sayõsal haritalarõn  tamamlanacağõ; ortofoto haritalarõn yapõmõna 
geçileceği beklenmektedir. 

c)- Orman Fonksiyon haritalarõ tamamlanacaktõr. 

d)- Orman Bilgi sistemi ağõ tamamlanacaktõr. 

5.1.6. Sorunlar  

Orman amenajman çalõşmalarõnda halen yaşanmakta olan sorunlar ve bunlarõn aşõlmasõ 
için yapõlmasõ gereken işlemler aşağõda özetlenmiştir: 

1. Orman amenajman planlarõ ancak sahibi ve sõnõrlarõ belli olan ormanlar için  yapõlõr. 
Oysa Türkiye�deki Devlet Ormanlarõnõn orman kadastrosu tamamlanamamõş, sõnõrlarõ arazide ve 
harita üzerinde belirlenememiştir. Böyle bir ortamda planlarõn yapõlmasõ, uygulanmasõ ve her 
türden işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, arzu edilen yeterlilikte olamamaktadõr. 

2. Günümüzdeki amenajman planlarõ ağõrlõklõ olarak, orman işletmesinin doğal 
koşullarõna bağlõ, odun hammaddesi üretimi sürekliliğini ön planda tutan amenajman planõ 
niteliğini taşõmakta, ormanõn diğer hizmet ve fonksiyonlarõ ile orman işletmesinin ekonomik 
sürekliliğini dikkate almamaktadõr.  

3. Orman kaynaklarõndan sürekli olarak çok amaçlõ yararlanma ilkeleri dikkate alõnarak 
idare sürelerinin hesaplanmasõ, aktüel kuruluşun optimale ulaştõrõlmasõ, çok amaçlõ planlama gibi 
karar problemlerinin çözümü yöneylem araştõrmasõ teknikleri ile aşõlabilir. Karmaşõk sorunlara 
çözüm getiren simulasyon, doğrusal programlama, amaç programlama vb. gibi yöneylem 
araştõrmasõ yöntemlerinin ormancõlõkta kullanõlabilmesi için mevcut bilgisayar alt yapõsõ yeterli 
bulunmamaktadõr. 

4. En son 1997 yõlõnda resmen açõklanan genel orman envanterinde alan, servet, artõm ve 
etanõn dõşõnda, ormanõn varlõğõnõn yanõ sõra, nerelerinin üretim ormanlarõ olarak ayrõlacağõ, 
nerelerinin doğa koruma alanõ olduğu, nerelerde ulusal parklarõn ve su üretim alanlarõnõn 
bulunduğu, aktif durumda veya potansiyel erozyon alanlarõnõn neresi olduğu ve daha bir çok 
önemli soruya cevap olabilecek bilgilere rastlanõlmamaktadõr.  

5. Ülkemizdeki ormanlarõn amaç çaplarõ, amaç yaşlarõ ile idare süreleri konusundaki 
çalõşmalar yeterli değildir. 

6. Ormanlarõn sürdürülebilir yönetimi için, onlarõn göreceği fonksiyonlarõ en yüksek 
düzeyde maksimize edecek optimal kuruluş tipleri bilinmemektedir. Aktüel durumdaki meşçere  
kuruluşlarõnõn optimal kuruluş tipinden sapma biçimleri ile, bu kuruluşa ulaşmak için gereken en 
uygun düzenleme süreleri ve yapõlmasõ gereken silvikültürel müdahalelerin şekil ve şiddetleri 
hakkõnda gerekli bilgi birikimi, odun üretimi dõşõndaki fonksiyonlar için henüz 
belirlenememiştir. 
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7. Düzenli amenajman planlamasõnõn başladõğõ 1963 yõlõndan itibaren yapõlan 
uygulamalarda, bir arada ve toplu olarak 600 hektara kadar büyüklükte gençleştirme maktasõ 
planlanmõş ve uygulanmõştõr. Büyük alanlarda traşlama kesimler yapmak ve özellikle 
monokültür oluşturmak, orman ekosistemini zedelemekte, toprağõn niteliklerini bozmakta, 
erozyonu başlatmakta, yangõn, böcek ve diğer zararlõ faktörlerin etkilerini artõrmaktadõr. 

8. Ülkemizde çok zengin olarak bulunan ve önemi bütün Dünya�da giderek artan odun 
dõşõ orman ürünleri üretimine ait iş ve işlemler Bakanlõğõmõzõn farklõ birimlerince yürütülmekte 
olup, bu birimler arasõnda herhangi bir koordinasyon bulunmamaktadõr. Bitkisel odun dõşõ orman 
ürünlerinin bazõlarõ dõşõnda, hiç birisinin özel amenajiman planlarõ yapõlmamaktadõr. Önemli bir 
bölümü, değişik etkilerle yapõsõ bozulmuş, bu nedenle de ağaçlandõrõlmasõ öngörülen sahalarda 
doğal olarak bulunan ve biyolojik çeşitliliğin oluşmasõnda önem arzeden bitkisel kökenli odun 
dõşõ orman ürünleri, ağaçlandõrma için yapõlan saha hazõrlõğõ çalõşmalarõ sõrasõnda dikkate 
alõnmamakta ve nesli tehlikeye girmektedir. 

9. Orman kaynaklarõnõn yönetiminde, yapõlan planlar kadar onlarõn uygulanmalarõndaki 
duyarlõlõk da büyük bir önem arzetmektedir. Ormanlarõn sunduğu ürün ve hizmetlere olan talebin 
planõn normal işleyişi dõşõnda, olağan dõşõ uygulamalarla karşõlanmasõ mal ve hizmet üretiminin 
sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemekte, bu da planlamanõn amacõna ve sürdürülebilir 
ormancõlõk politikalarõna ters düşmektedir. 

10. Amenajman yönetmeliğinde hava kirliliğinin şekil ve derecesinin envanterinin 
belirleneceği öngörülmüş ise de, hava kirliliğinden zarar gören ormanlarda hangi ormancõlõk 
önlemlerinin alõnacağõ, ne gibi silvikültür ve amenajman tekniklerinin uygulanacağõ yer 
almamõştõr. Hava kirliliğinin ormanlarõmõza verdiği zararlarõn şekli ve büyüklüğü henüz 
araştõrõlmamõştõr. 

11. Amenajman plan yapõmõ, denetimi, periyodik ve sürekli biçimde yapõlmasõ gereken 
plan yenilemeleri, ara yoklamalarõ çalõşmalarõnõ yürüten teknik personel sayõsõ çok yetersizdir. 
Bu durum amenajman planlarõ ile ilgili tüm çalõşmalarõn gerekli tempoda gerçekleştirilmesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

5.1.7. Çözüm Önerileri, İlkeler-Politikalar 

1) Orman amenajman planlamasõ açõsõndan büyük bir önem arzeden orman kadastro 
çalõşmalarõnõn bu plan döneminde bitirilebilmesini sağlayacak her türlü önlem alõnmalõdõr. 

2) Orman amenajman planlarõ, orman kaynaklarõndan sürekli olarak çok amaçlõ 
yararlanma doğrultusunda sayõsal modellere dayandõrõlarak hazõrlanan, sosyal ve ekonomik 
fizibiliteyi de ihtiva eden �Orman Kaynaklarõ Yönetim Planõ� haline getirilmelidir. 

3) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Orman Bilgi Sistemi ile entegre olabilecek bir sistem 
kurulmalõ, böyle bir sistemin orman amenajman planlamasõ ve uygulanmasõnda kullanõlabilmesi 
için gerekli yazõlõmlar sağlanmalõ, bu konudaki projeler desteklenmelidir. 

4) Her türlü odun ve odun dõşõ orman kaynaklarõnõn, yer ve kapasiteleri ile sosyal, 
ekonomik ve ekolojik değerlerini, biyolojik çeşitlilik açõsõndan önemini ortaya koyacak �Ulusal 
Orman Kaynaklarõ Envanteri� öncelikle gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, Orman İdaresi ve 
Planlama Dairesi Başkanlõğõ bünyesinde daha önce mevcut olan �Envanter Şubesi� mutlaka 
tekrar kurulmalõdõr. 
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Plan ünitelerindeki orman ekosistemini oluşturan bitki, hayvan ve diğer kaynaklarõn 
mevcut durumu ile toplumun öncelikli talepleri dikkate alõnarak orman kaynaklarõnõn 
fonksiyonlarõ belirlenmeli, işlevsel sõnõflandõrõlmasõ yapõlmalõ, ekosistem-işlev-amaç ilişkisini 
ortaya koyan 1/500 ölçekli sayõsal �Orman Fonksiyon Haritalarõ� yapõlmalõdõr. 

5) Orman Kaynaklarõ Yönetim Planõnõn hazõrlanmasõnda; ormanlardan çok amaçlõ 
yararlanma politikalarõ doğrultusunda, orman ürün ve hizmetlerine olan talepler, ormanlarõn 
işlevsel sõnõflandõrõlmasõ, plan ünitesindeki ağaç türleri, yetişme ortamõ verimliliği dikkate 
alõnarak belirlenecek işletme amaçlarõnõn ve önceliklerinin, amaç çaplarõnõn-yaşlarõnõn, idare 
sürelerinin plan yapõcõ tarafõndan nasõl belirleneceği, yapõlacak araştõrmalarla ortaya 
konulmalõdõr. 

6) Yukarõda belirtilen hususlar dikkate alõnarak, aktüel durumdaki meşcere kuruluşlarõnõ 
optimal kuruluşa ulaştõrmak için gereken en uygun düzenleme sürelerinin, yapõlmasõ gereken 
silvikültürel müdahalelerin şekil ve şiddetlerinin belirlenmesine ilişkin araştõrma projeleri 
hazõrlanmalõ, bu projeler doğrultusunda uygulamalar en kõsa zamanda başlatõlmalõdõr. 

7) Ormancõlõğõ ileri ülkelerce genel kabul görmüş ve uygulanmakta olan büyüklükler  
dikkate alõnarak, fonksiyonlara göre, gençleştirme alanlarõnõn minimum, maksimum ve optimal 
büyüklüğü saptanmalõ ve planlamada bu büyüklüklere uyulmalõdõr. 

8) Amenajman planlamasõnda Bakanlõğõmõz birimleri arasõnda koordinasyon ve eşgüdüm 
sağlanmalõdõr. 

Orman sayõlan alanlarda doğal olarak yetişen ve gelişigüzel faydalanõldõğõ için tahrip 
edilen bitkisel kökenli odun dõşõ orman ürünlerinin cins, tür, çeşit ve miktarlarõ, 
gerçekleştirilmesi gerekli olan �Ulusal Orman Kaynaklarõ Envanteri� ile saptanmalõ, 
faydalanõlmanõn düzenlenmesine, biyolojik çeşitliliğin korunmasõna ve devamlõlõğõ tehlikede 
olanlarõnõn uygun yerlere kültüre alõnmasõna ait esaslara, amenajman planlarõnda (Orman 
Kaynaklarõ Yönetim Planlarõ) ayrõ bir bölüm halinde yer verilmelidir.  

Özellikle, ağaçlandõrma yapmak için saha hazõrlõk çalõşmalarõna başlamadan önce, 
biyolojik çeşitlilik açõsõndan önem arzeden ve odun dõşõ orman ürünü sağlanan bitkiler tesbit 
edilmeli, korunmalarõ, nesillerinin sürdürülmesi sağlanmalõdõr. 

9) Amenajman planlarõnõn (Orman Kaynaklarõ Yönetim Planlarõ) oluşturulmasõnda 
gerçekleştirilecek olan ulusal orman kaynaklarõ envanteri ve yararlanmanõn düzenlenmesindeki 
bütün kayõt, hesaplama, tablolama ve değerlendirme işlemleri ile planlarõn denetimi, yõllõk 
kayõtlarõn tutulmasõ, uygulamalarõn takip ve kontrolü için bilgisayar teknolojisinden maksimal 
düzeyde yararlanõlmalõ, Türkiye çapõnda bilgisayar ağõ oluşturulmalõdõr. 

10) Hava kirliliğinin ve böcek tahribatõnõn ormanlarõmõza verdiği zararlarõn şekil ve 
boyutunun belirlenmesine yönelik araştõrma projeleri hazõrlanõp, uygulanmalõdõr. Elde edilecek 
sonuçlar doğrultusunda orman sağlõk haritalarõ yapõlmalõ, zarar gören ormanlarda ne gibi 
amenajman ve silvikültür tekniklerinin uygulanacağõ belirlenerek uygulamaya aktarõlmak üzere 
ilgili yönetmeliklere konulmalõdõr. 

11) Amenajman Planlarõ (Orman Kaynaklarõ Yönetim Planlarõ) yetişmiş, uzman orman 
mühendislerince yapõlmalõdõr. Amenajman planlama çalõşmalarõ çekici hale getirilmeli, uzman 
teknik eleman açõğõ kapatõlmalõdõr. Teknik Personel Atama Yönetmeliğinin ilk işe başlama ile 
ilgili hükümleri mutlaka uygulanmalõ, genç elemanlarõn mesleğe bu alanda başlamalarõ 
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gerçekleştirilmelidir. Amenajmanda çalõşan teknik elemanlarõn yurt dõşõ eğitimlerine önem 
verilerek uzmanlaşmalarõ sağlanmalõdõr. 

Diğer Politikalar 

- Amenajman Başmühendisliklerinin görev alanõ bölgeselleştirilmelidir. 

- Fakülteler ve araştõrma birimleri ile işbirliği yapõlarak amenajman envanter ve 
planlamasõnda iş analizleri yapõlmalõdõr. 

- Meslek içi eğitimler yapõlmalõ, fakültelerde envanter ve planlama konusunda özel 
kurslar düzenlenmelidir. 

- Orman amenajman planlamasõ ilgili mevzuat aşağõdaki prensipler çerçevesinde 
yeniden gözden geçirilmelidir. 

a) Değerlendirme şekli ne olursa olsun yapõlacak plan metninin dispozisyonu ve 
özellikle bilgi ve tanõtõm tablolarõ aynõ olmalõdõr. 

b) İşletme sõnõflarõ (silvikültürel işlem üniteleri) orman fonksiyonlarõnõ yansõtacak ve 
silvikültürel birlik oluşturacak şekilde standartlaştõrõlmalõdõr. 

c) Amenajman planlamasõnda ormanlarõn fonksiyonlarõna göre envanter şekli, politikasõ 
ve entansitesi belirlenmelidir. 

d) Amenajman planlamasõnda Bakanlõğõn ilgili bütün birimleri arasõnda koordinasyon ve 
eşgüdüm mutlak sağlanmalõdõr. Gereken iş ve işlemlerde, ilgili diğer kurum ve 
kuruluşlarla da ilişki kurulmalõdõr. 

e) Standartlar, terimler, tanõmlar ve değerlendirmelerde uluslar arasõ birliktelik 
sağlanmalõdõr. 

f) İşletmelerin, büyük boyutlu fõrtõna ve kar zararlarõ, yangõn, toprak kaymasõ vb. 
olağanüstü olaylar sonrasõnda topluma olan görevlerini yerine getirebilmeleri için, 
para, mal ve ağaç serveti olarak ihtiyatlar oluşturulmalõdõr. 

g) Ülkemizin biyolojik çeşitliliğini gösterecek şekilde ağaç cinsleri yanõnda, türleri de 
tanõmlanmalõdõr. Bu konudaki bilgi eksikliğini giderilmeli, tür, genetik ve biyolojik 
çeşitliliği gösterecek envanter yapabilmek için amenajman heyetlerinde çok amaçlõ 
planlamayõ yapacak bilim dallarõndan uzman elemanlar istihdam edilmelidir. 

h) Yõllõk uygulamalarõn planlanmasõ ve kontrolleri için, uygulama ile ilgili bilgiler 
mutlaka bilgisayar ağõnda izlenebilmelidir. 

i) Dünya�da, ormancõlõkta ve amenajman planlamasõnda geliştirilen yeni politikalar ve 
teknikler takip edilmeli, elde edilen bilgiler yaygõnlaştõrõlmalõ, ülkemizde 
uygulanabilecek yenilikler belirlenerek, yeni politikalar oluşturulmalõ ve uygulamaya 
aktarõlmak üzere gerekli değerlendirmeler ve düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
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j) Orman Genel Müdürlüğü�nün mevcut ekonomik ve mali durumu dikkate alõnarak 
gerekli ekonomik ve iş zaman analizleri yapõlmalõ, amenajman planõ yaptõrõlmasõ ile 
ilgili politikalar yeniden gözden geçirilmelidir. 

k) Amenajman planlarõnõn (Orman Kaynaklarõ Yönetim Planlarõnõn) düzenlenmesinde, 
Dünya�da giderek yaygõnlaşan, ilişki içerisinde olduğumuz uluslar arasõ kurum ve 
kuruluşlarca da desteklenen orman kaynaklarõ yönetiminin sertifikalandõrõlmasõ ile 
ilgili politikalar ve evrensel ilkeler dikkate alõnmalõdõr. 

5.2. Orman Harita ve Fotogrametri 

5.2.1. Mevcut Durum 

5.2.1.1. Türkiye�deki Durum 

Ülkemiz haritacõlõk konusunda dünyada gelişmiş ülkeler arasõnda yer almakla birlikte 
topoğrafik haritalar dõşõnda konusal (tematik) haritalar konusunda son yõllara kadar fazla  bir 
gelişme gösterememiştir. 

Tüm ülkemizin 1/25.000, 1/100.000, 1/250.000, 1/500.000, 1/1.000.000 gibi çeşitli 
ölçekte topoğrafik haritalarõ fotogrametrik yöntemle Harita Genel Komutanlõğõnca 
üretilmiştir. Ancak gelişmiş ülkelerden farklõ olarak ülkemizde arazinin en uygun kullanõmõnõ 
gösteren arazi sõnõflandõrma haritalarõ, orman haritalarõ gibi konusal haritalar mevcut değildir. 
Bu tip haritalarõn olmayõşõ verimli planlamalarõn yapõlmasõnõ engellemekte ve ülke 
geleceğinin oluşturulmasõnõ ve kaynaklarõn rasyonel kullanõmõnõ zorlaştõrmaktadõr. Örneğin 
Orman sõnõrlarõnõ gösteren Kadastral haritalarõmõz eksiktir. Bütün Türkiye�yi kapsayan büyük 
ölçekte arazi sõnõflandõrõlmasõ yapõlamamõştõr. Haritanõn çok önem taşõdõğõ bir çok çalõşma 
alanõna özgü fonksiyon haritalarõ mevcut değildir. 

Harita Genel Komutanlõğõ, 1980�li yõllarõn sonunda topografik harita üretimine 
yönelik 1:25000 ve 1:250000 ölçekli Coğrafî Veri Tabanõ Kurma çalõşmalarõna başlamõş 
olup, genel standartlarõ oluşturmuştur.  

Orman Genel Müdürlüğü Orman Amenajman çalõşmalarõ için Meşcere tipleri, yaş ve 
bonitet sõnõflarõnõ gösteren 3 ayrõ nitelikte 1/25000�lik haritalar üretmektedir. Son yõllarda 
yine Karadeniz bölgesini kapsayan ve genelde yapraklõ ormanlarda silvikültür ve 
gençleştirme problemlerini çözmeyi amaçlayan Türk-Alman Ormancõlõk projesi dahilinde ve 
Projenin yayõlõş sahasõnda 1/10000 ölçekli haritalar üretmiştir.Orman Kadastrosu için 1/5000 
ölçekli Kadastro haritalarõ üretilmektedir. Yine yol, yangõn, koruma ve silvikültür amaçlarõ 
için 1/25000,1/50000 ve 1/100000�lik değişik ölçekte haritalar üretilmektedir. 

Bütün bu çalõşmalarõ alõşõlagelmiş metotlarla kendi kapasitesi ile gerçekleştirmeye 
çalõşan Bakanlõğõmõz, ortak bir veri tabanõ ve temel sayõsal altlõk harita üzerinde güçlü bir 
GIS/LIS ile yapmayõ planlamaktadõr. 

Bu konuda Orman Genel Müdürlüğünün yanõnda, Kamu Kuruluşlarõndan Harita 
Genel Komutanlõğõ, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, modern teknolojik donanõma ve 
yetişmiş elemana sahip olup, özel sektörde de ciddi yatõrõmlar yapõlmõştõr. 

Orman mevcudunun tespiti, planlamasõ, idaresi ve sürekliliğinin sağlanmasõ 
Amenajman planlarõ ile yapõlmaktadõr. Amenajman planlarõnõn yapõmõnda, ormanõn aktüel 
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durumunu ortaya koymak ve kullanõmõnõ plana bağlamak için, hava fotoğraflarõna, haritalara, 
yer ölçümlerine ve matematik istatistik yöntemlere ihtiyaç vardõr. Bu ihtiyaçlardan hava 
fotoğraflarõ, topoğrafik harita ve hava fotoğraflarõ üzerinde yapõlan değerlendirmelerle 
(yorumlamalarla) bilgisayar ortamõnda elde edilen Sayõsal Orman Haritalarõ Orman  Harita ve 
Fotogrametri Müdürlüğü tarafõndan karşõlanmaktadõr.  

Fotogrametri tekniği ormancõlõk uygulamalarõnda 1963 yõlõnda kullanõlmaya 
başlanmõş, Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1963-1967) ve İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ /1968-1972) dönemleri içerisinde yer alan 1963-1972 yõllarõ arasõndaki 10 yõllõk sürede 
Türkiye ormanlarõnõn tamamõnda havadan fotoğraflar alõnarak, fotoğraflar üzerinde Foto-
İnterpretasyon tekniği uygulanarak 113.430 adet hava fotoğrafõ üzerinde ağaç türleri, 
kapalõlõk, çap sõnõflarõna göre meşcere tipleri hudutlarõ çizilmiş, Kartografik çalõşmalar 
sonucu 1/20.000 ölçekli siyah-beyaz fotoğraflar üzerindeki bilgiler 1/25.000 ölçekli meşcere 
harita taslaklarõna transfer edilerek Amenajman heyetlerine teslim edilmiştir.  

1973-1982 yõllarõ arasõndaki 10 yõllõk periyotta (3 cü ve 4 cü Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ Dönemleri) Amenajman Planlarõnõn yenilenmesinde parada, zamanda ve teknik 
elemanda büyük ekonomi sağlayan fotogrametri tekniğinin kullanõmõ sürdürülmüş, ancak 
hava fotoğraflarõnõn ölçeği dõşõnda (1/20.000 ölçek yerine 1/15.000 ölçekli fotoğraf  
kullanõlmõştõr) hiçbir yenilik ve gelişme görülmemiştir.  

1982 yõlõndan başlayarak Fotogrametri konusunda titiz araştõrmalar yapõlmõş ve modern 
teknolojilerin transferi için dönem içinde bir sistem hedeflenmiştir. (1984-1988) V� inci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi bu çabalarla geçmiş, çalõşmalar 1963 yõlõnda alõnan ve çalõşma 
ömürlerini tamamlamõş aletlerle sürdürülmek zorunda kalõnmõştõr. 

Fotogrametri çalõşmalarõnda görülen bu gerileme sonucu VI�ncõ Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ Döneminde en son bilgisayar teknolojilerinin bu alanda kullanõmõnda õsrar edilmiş ve bu 
plan dönemi içinde hedeflenen ana sistem ancak 1993 yõlõnda kurulabilmiş, personel eğitimleri 
tamamlanmõştõr. Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda bile henüz kullanõlmayan en son teknolojinin 
ürünleri olan bilgisayarlar ve fotogrametri yazõlõmlarõndan oluşan Dijital ( sayõsal ) Fotogrametri 
Sistemi ormancõlõk hizmetlerinde kullanõlmak üzere hizmete sokulmuştur. Bu doğrultuda, her yõl 
ortalama 30.000 Km2�lik alanda hava fotoğraflarõ ve haritalarõna ilişkin görevler sürdürülmekte 
olup 1999 yõlõ itibariyle İzmir, Çanakkale, Balõkesir (Edremit, Dursunbey), Ankara, Isparta, 
Antalya, Bolu, Zonguldak, Kastamonu, Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüklerinin Sayõsal 
Orman Haritalarõ tamamlanmõştõr. 

Bu atõlõmõn yanõ sõra, doğal kaynaklarõn Etüt ve Envanterinde kullanõlmasõnda büyük 
yarar sağlayan Color-õnfraded (renkli-kõzõlötesi) hava fotoğraflarõnõn alõmõ bu dönemde (1991 
ve sonrasõ) gerçekleştirilerek, hava fotoğraflarõndan toplanan verilerde yüzde yüze varan 
doğruluğa ulaşõlarak gelişmiş ülkeler seviyesi yakalanmõştõr. 

Ayrõca, Amenajman Planlarõnõn hazõrlanmasõna yönelik olarak, Orman İdaresi ve 
Planlama Dairesince yapõlan  arazi çalõşmalarõndan büro çalõşmalarõna ve plan bitimine kadar 
bütün işlemlerin bilgisayar ortamõnda yapõlmasõ ve bu tablosal verilerin Orman Harita ve 
Fotogrametri Müdürlüğünce bilgisayar ortamõnda hazõrlanan sayõsal tematik haritalarla 
ilişkilendirilmesi, güncellenmesi ve böylelikle Bilgisayar ortamõnda üzerinde her türlü analizin 
yapõlabileceği Orman Kaynaklarõ Bilgi Sisteminin tesisini amaçlayan  ve Finlandiya ile 
ortaklaşa yürütülen � Türkiye�de Orman Amenajman Planlama ve Kaynak Bilgi Sistemlerinin 
Geliştirilmesi Projesi� ne VII. Plan döneminde Eylül 1998�de başlamõş olup bu proje ile uzun 
dönemde kurulmasõ hedeflenen Orman Bilgi Sistemine bir model oluşturulacaktõr. 
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5.2.1.2. Dünyadaki  Durum 
Bugüne kadar gelişmiş ülkeler fotogrametri tekniğini kullanarak ülke haritalarõnõ 

tamamlamõşlardõr. Ayrõca bir çok gelişmiş ülke, özellikle Avrupa ülkeleri aynõ tekniği 
kullanarak arazi sõnõflandõrma haritalarõnõ ve konusal haritalarõnõ uzun yõllar önce 
tamamlayarak kullanõma sunmuşlardõr. 

Örneğin bugün Finlandiya�da tüm alanlar sõnõflandõrõlarak haritaya bağlanmõştõr. Tarõm 
yapõlacak alanlar, orman olmasõ gerekli alanlar, imar sahalarõ bellidir ve bu alanlarõ 
tanõmlandõklarõ amaç dõşõnda kullanõlamazlar. 

İngiltere�de, bütün ülkenin detaylõ Topoğrafik veri tabanõnõn oluşturulmasõ için daha 
ziyade 1:1250 veya 1:2500 ölçekli haritalar üretilmiştir. 

Kanada'da, üretilecek tomruk miktarõ, ulaşõm yollarõnõn durumu ve sonuç raporlarõnõn 
Eyalet Hükümetine bildirilmesi gibi önemli ormancõlõk faaliyetleri plânlanmõştõr. 

Amerika'da da bütün bu uygulamalar yoğun bir şekilde yapõlmaktadõr. 

Yine Finlandiya�da Orman Kaynaklarõ Bilgi Sistemi (FRİS) kurulmuş ve uygulamasõ 
başarõyla sürdürülmektedir.  

Geri kalmõş ülkelerde ise gelişmiş ülkelerden hizmet satõn alõndõğõ görülmekte, 
özellikle memleket haritalarõ bulunmayan geniş orman sahalarõna sahip ülkelerde, uydu 
görüntüleri ile yeterli detaya sahip olmayan, daha çok orman sõnõrlarõnõ gösteren kaba haritalar 
yapõlmaktadõr. 

Burada önemle vurgulanmasõ gereken; kadastro, kullanõm, ormancõlõk, çevresel 
planlama, nüfus vb. bütün uygulamalarõn, benzer yazõlõm, donanõmlar ve tekniklerle  Coğrafi 
Bilgi Sistemi mantõğõ ile oluşturulmasõdõr. 

Bu doğrultuda, gelişmiş ülkeler son yõllarda analitik fotogrametriden, dijital (sayõsal) 
fotogrametri tekniğine geçerek, Sayõsal olarak ürettikleri temel altlõk haritalarõ üzerinde 
Coğrafi Bilgi Sistemlerini (GIS) oluşturmuşlardõr. 

5.2.2. VII. Plan Yatõrõm ve Gelişmeleri 

5.2.2.1. Hedef ve  İlkeler 
Bir çok Kamu Kurum ve Kuruluşunun da olduğu gibi Orman Bakanlõğõ da yönetim, 

hizmet ve üretim faaliyetlerinde, gerek personel, zaman ve malzeme tasarrufu sağlamak, 
gerekse etkinliği, verimi ve kaliteyi artõrmak amacõyla bilgisayar teknolojisine dayalõ �Coğrafi 
Bilgi Sistemi�  kurmayõ hedeflemektedir.  

Bu çalõşmalarda ilkelerimiz yer, hava ve uydu görüntülerinden ormancõlõk 
çalõşmalarõnõn gerek duyduğu verileri toplayõp, temel bir altlõk haritada birleştirmek, yine 
ormancõlõk ile ilgili sözel verileri bilgisayar ortamõnda ortak bir veri tabanõnda depolamak, 
grafik verilerle ilişkilendirerek analizler yapõlmasõnõ sağlamak ve gereksinim duyulduğunda 
ilgili kurum ve kuruluşlara sayõsal ve çizgisel ve tablosal olarak ulaştõrmak, güncelleştirmek, 
gerektiğinde disiplinler arasõ bilgiye hõzla ulaşõlabilmesi için ormancõlõk sektörü içinde var 
olan ve kurulacak olan bilgisayar sistemlerinin birbiriyle uyumlu olmasõna katkõ sağlamaktõr.  
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5.2.2.2. Gerçekleşmeler 

Orman Bilgi Sistemi  ile ilgili çalõşmalar VII. Plan döneminde de devam ettirmiş olup 
bu çalõşmalarda aktif rol üstlenen Fotogrametri Müdürlüğünün  1995 yõlõ ve VII. Plan dönemi 
hedef ve gerçekleşmeleri Tablo 55�de verilmiştir. 

 
Tablo 55: 1995 Yõlõ ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde Yapõlan  Fotoğrametri  

     Çalõşmalarõ 
1995 

Faaliyet Çeşidi Birimi Hedeflenen Miktar Gerçekleşen Miktar + Fark - 
Hava Fotoğraf Alõmõ km2 30.000 38.000 8.000   
Fotomekanik İşler m2 300 500          200 -  
1/25000 Öl.Mes. Ha. km2 30.000 44.000 14.000   
1/100000 Ölçekli Orman km2 150.000 200.000     50.000 -  
Haritasõ Yapõmõ,Basõmõ       

1996 

Faaliyet Çeşidi Birimi Hedeflenen Miktar Gerçekleşen Miktar + Fark - 
Hava Fotoğraf Alõmõ km2 30.000 45.000 15.000   
Fotomekanik İşler m2 300 500          200 -  
1/25000 Öl.Mes. Ha. km2 30.000 38.000 8.000   
1/100000 Ölçekli Orman km2 150.000 200.000     50.000 -  
Haritasõ Yapõmõ,Basõmõ       

1997 

Faaliyet Çeşidi Birimi Hedeflenen Miktar Gerçekleşen Miktar + Fark - 
Hava Fotoğraf Alõmõ km2 30.000 38.000 8.000   
Fotomekanik İşler m2 300 500   200 -  
1/25000 Öl.Mes. Ha. km2 30.000 45.000 15.000   
1/100000 Ölçekli Orman km2 150.000 200.000 50.000 -  
HaritasõYapõmõ,Basõmõ       

1998 

Faaliyet Çeşidi Birimi Hedeflenen Miktar Gerçekleşen Miktar + Fark - 
Hava Fotoğraf Alõmõ km2 30.000 36.350 6.350   
Fotomekanik İşler m2 300 500   200 -  
1/25000 Öl.Mes. Ha. km2 30.000 38.000 8.000   
1/100000 Ölçekli Orman  km2 150.000 150.000 - -  
Haritasõ Yapõmõ,Basõmõ       

1999 

Faaliyet Çeşidi Birimi Hedeflenen Miktar Gerçekleşen Miktar + Fark - 
Hava Fotoğraf Alõmõ km2 30.000 40.000 10.000   
Fotomekanik İşler m2 300 300 - -  
1/25000 Öl.Mes. Ha. km2 30.000 25.000 -  5.000 
1/100000 ölçekli Orman Haritasõ 
Yapõmõ,Basõmõ 

km2 150.000 0 - - 150.000 

2000 (*) 

Faaliyet Çeşidi Birimi Hedeflenen Miktar Gerçekleşen Miktar + Fark - 
Hava Fotoğraf Alõmõ km2 40.000 40.000 - - - 
Fotomekanik İşler m2 500 500 - -  
1/25000 Öl.Mes. Ha. km2 40.000 40.000 -  - 
1/100000 ölçekli Orman Haritasõ 
Yapõmõ,Basõmõ 

km2 50.000 50.0000 - - - 

(*) 2000 yõlõ gerçekleşmeleri tahmini değerleridir. 
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Mevcut sistemin geliştirilmesi  ve Orman Bilgi Sisteminin tesisi için  bu plan 
döneminde �Orman Bilgi Sisteminin Oluşturulmasõ ve 1:5 000 Ölçekli Sayõsal Temel 
Altlõk Harita Üretim Projesi� hazõrlanarak DPT�ye intikal ettirilmiştir.  Finlandiya ile 
ortaklaşa yürütülen �Orman Kaynaklarõ Bilgi Sistemi Projesi�  ile  kurulmasõ planlanan 
Orman Bilgi Sistemine bir model oluşturulmasõ hedeflenmektedir. 

5.2.3. Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler 

5.2.3.1. VIII. Planda Beklenen Gelişmeler ( 2001-2005 ) 

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemini kapsayan 2001-2005 yõllarõ arasõnda 
gerçekleştirilmesi hedeflenen Harita ve Fotogrametri çalõşmalarõ miktar olarak Tablo 56 �da 
gösterilmiştir. 
 
Tablo  56:  VIII. Beş Yõllõk Plan Döneminde Yapõlacak Harita ve Fotogrametri  
                    Çalõşmalarõ 
 

Yõllar Faaliyet Çeşidi Birim 
2001 2002 2003 2004 2005 

Hava Fotoğrafõ ve Topoğrafik 
Pafta Alõmõ 

km2 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

Fotomekanik İşler  m2 500 500 500 500 500 
Çeşitli Ölçekte Sayõsal Harita 
Yapõmõ 

km2 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

Çeşitli Ölçekte Orman Haritasõ 
Basõm İşi 

km2 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Bu tabloda gösterilen 5 yõllõk çalõşmanõn gerçekleşmesi halinde, Türkiye Ormanlarõnõn 
2/3�üne ait sayõsal veriler bilgisayar ortamõnda depolanmõş ve sayõsal orman haritalarõ 
tamamlanmõş olacaktõr. 

VIII�inci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde yapõlacak Harita ve Fotogrametri 
çalõşmalarõnda planlanan yatõrõm programõ için 1999 yõlõ birim fiyatlarõna göre Tablo 57�de 
belirtilen ödeneklere gereksinim duyulacaktõr. Tabloda belirtilen çeşitli sayõsal harita yapõmõ 
ile ilgili olarak gösterilen birim fiyat tahmini olarak alõnmõştõr. Önerilerde sözü edilen 
konularõn gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda yatõrõm programõnda değişiklik yapõlmasõ 
ve ek ödeneklere ihtiyaç duyulmasõ muhtemel olacaktõr. 

Orman Kaynaklarõ Bilgi Sistemi Projesinden elde edilecek Modelin bu plan döneminde 
başlanmasõ hedeflenen Orman Bilgi Sisteminin Oluşturulmasõ ve 1/ 5000 ölçekli Temel Altlõk 
Harita Üretimi Projesine uyarlanmasõ ve bu projenin tüm Türkiye�ye yaygõnlaştõrõlmasõ 
planlanmaktadõr. 

Ayrõca Fotogrametri Müdürlüğündeki mevcut sistemin Güncellenmesi,Yenilenmesi ve 
Geliştirilmesi ile iş yelpazesinin genişletilmesi planlanmaktadõr. 
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Tablo  57: VIII. Beş Yõllõk Plan Döneminde Harita ve Fotogrametri Yatõrõm Programõ 
 

 

2001 2002 2003 2004 2005 Faaliyet Birim Fiatõ 
1000 TL Miktar Tutar  

1000 TL 
Miktar Tutar  

1000 TL 
Miktar Tutar   

1000 TL 
Miktar Tutar   

1000 TL 
Miktar Tutar   

1000 TL 
Hava Fotoğrafõ ve 
Topoğrafik Pafta Alõmõ 

km2/TL 7500 40000 300000000 40000 300000000 40000 300000000 40000 300000000 40000 300000000 

Fotomekanik İşler  m2/TL. 16000 300 4800000 300 4800000 300 4800000 300 4800000 300 4800000 
Çeşitli Sayõsal Harita 
Yapõmõ 

km2/TL   
15000 

40000 600000000 40000 600000000 40000 600000000 40000 600000000 40000 600000000 

Çeşitli Ölçekte Orman 
Haritasõ Basõm İşi 

km2/TL   20 50000 1000000 50000 1000000 50000 1000000 50000 1000000 50000 1000000 

Toplam   905800000  905800000  905800000  905800000  905800000 
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5.2.3.2. Uzun Dönemde gelişmeler ( 2001- 2023 ) 

a)  Başta Orman Amanejman Planlama, Orman Yangõnlarõ , Koruma ve Kadastro 
çalõşmalarõ olmak üzere Bakanlõğõmõzca yürütülmekte olan bütün ormancõlõk faaliyetlerinde 
kullanõlmak üzere Ortofoto üretimini yaygõnlaştõrmak. 

b)  Yangõna hassas bölgelerde Orman Yangõnlarõ Yönetim Sistemi oluşturarak geçmiş 
yõllara ait bütün yangõn verileri ve haritalarõ ile meteoroloji değerleri  bitki örtüsü haritalarõ ve 
Sayõsal Arazi Yükseklik modelleri bilgisayar ortamõna girilerek herhangi bir yerde yangõn 
çõktõğõnda o anda mevcut sõcaklõk nem,rüzgar yönü ve hõzõ vb. değerlerin verilmesi ile 
yangõnõn çõkõş noktasõndan itibaren hangi yöne hangi hõzla ne kadar zamanda ulaşacağõnõ 
tespit edip buna göre sevkiyat yaparak önlem alõnmasõnõ ve en az kayõpla yangõnõn bertaraf 
edilmesini sağlamak.  

c) Ülkemizin ekonomik kaynaklarõnõn büyük bölümünü kontrol eden özellikle ve 
öncelikle İstanbul�da uygulanmak üzere, kontrol edilemeyen bu göç olgusu sonucunda, çarpõk 
kentleşme ve izinsiz yapõlaşmanõn olduğu büyük şehirlerimizin  Metropoliten alanlarõna bitişik 
olan paha biçilemez değerdeki orman varlõğõnõ, bu çarpõk kentleşmenin baskõsõ, tecavüzler, 
kaçak yapõlaşma ve geniş maden sahalarõnõn açõlmasõ sonucu yok olmaktan kurtarmak kõsacasõ 
korumak ve kontrol etmek için, Çağdaş Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algõlama 
tekniklerini yani yõlda birkaç defa alõnacak yüksek çözünürlükte uydu görüntüleri kullanarak, 
ormana yapõlan tecavüzlerin zamanõnda belirlenerek engellenmesi en ufak ayrõntõsõna kadar 
(bir gecekondu yapõlsa dahi) takibini sağlamak.  

d) 1:5 000 ölçekli sayõsal temel altlõk harita üretimini tamamlayarak Orman Bilgi 
Sistemini oluşturmak ve bütün Türkiye�ye yayarak;  

• Orman Bakanlõğõnca yürütülen bütün Ormancõlõk faaliyetlerinin tek bir altlõk haritada 
toplanmasõ,  

• Bütün ormancõlõk faaliyetlerini kapsayacak şekilde sistem  analizi ve veri tabanlarõnõn 
tasarõmõnõn yapõlmasõ. 

• Birimler arasõ birlikteliğin ve koordinasyon üst seviyede sağlanmasõ,  

• Orman kadastrosunun tamamlanarak tescil sorununun kõsa vadede çözülmesi,  

• Elde edilen sayõsal ve ortofoto haritalar kullanõlarak plan süresi bitmiş Orman amenajman 
çalõşmalarõnõn orman bilgi sistemine uygun olarak tamamlanmasõ ve 

• Oluşturulacak ORBİS�in organize bir şekilde kullanõmõnõn sağlanmasõ planlanmaktadõr. 

 Bunun sonucunda; 

1) Ormancõlõk çalõşmalarõnda Sayõsal Temel Altlõk Haritalar baz alõnmasõ 
sonucunda,birimler arasõnda ortaklaşa ve koordineli bir çalõşma düzeni sağlanmasõ 
ve bunun sonucunda Daireler arasõ bilgi akõşõnõn hõzlanmasõ, 
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2) Orman Kadastro ve Amenajman çalõşmalarõ ile diğer ormancõlõk faaliyetlerine 
hõz,doğruluk ve ekonomi getirilerek,orman sõnõrlarõ ve orman varlõğõnõn doğru 
olarak belirlenmesi, 

3) Mülkiyet ihtilaflarõnõn daha hõzlõ çözülmesi sonucu;orman vatandaş ilişkileri olumlu 
yönde geliştirilmesi, 

4) Sistemden sağlanacak hõz ve doğruluk sayesinde bürokratik işlemlerin kõsa sürede 
sonuçlandõrõlmasõ, 

5) Mevcut bilgilerde meydana gelebilecek değişikliklerin sisteme kolaylõkla işlenmesi 
ve bu bilgilerin daima güncelliğini korumasõ, 

6) Sisteme sayõsal temel harita bilgilerinin yanõnda grafik olmayan (sözel tablosal) 
bilgilerin de depolanarak gerektiğinde veya ayrõ ayrõ kullanõlabilmesi, 

7) Grafik (harita) bilgilerin grafik olmayan (özel) verilerle ilişkilendirilmesi sayesinde  
analizler yapõlarak çeşitli ormancõlõk faaliyetleri ve amaçlarõ için değişik ölçek ve 
nitelikte harita ve tablolar elde edilebilmesi, 

8) Ormancõlõk uygulamalarõnda en önemli materyal olan Orman Amenajman Planõ 
haritalarõndaki iç taksimat şebekesinin, kurulmasõ planlanan ORBİS için mekan 
düzeni, yani ormancõlõk işlemlerinin geçeceği, gerek planlama ve gerekse 
ormancõlõk uygulamalarõnda olduğu kadar, tanõma veya tanõtma objeleri için adres 
olmasõ, hedeflenmektedir. 

Kurulacak Orman Bilgi Sisteminde;  

1) Kadastro çalõşmalarõ yapõlacağõ 1:5000 ölçekli Orman Kadastrosu Coğrafî Veri 
Tabanõ,    

2) Ormancõlõk faaliyetlerinin yürütüleceği 1:25000 ölçekli Orman Coğrafî Veri 
Tabanõ ve  

3) Yönetim faaliyetlerinin yürütüleceği 1:250000 ölçekli Orman Yönetim Coğrafî 
Veri Tabanõ olmak üzere üç ayrõ veri tabanõ ile  

Bu veri tabanlarõ üzerinde; 

1:5000 Ölçekli Orman Kadastro Bilgi Sistemi, 

Genel Ormancõlõk faaliyetlerine yönelik 1:25000 ölçekli Orman Bilgi Sistemi ve 
1:250000 Ölçekli Orman Yönetim Bilgi Sisteminin Kurulmasõ planlanmaktadõr.  

Oluşturulacak Orman Bilgi Sistemi bu konuda ülkemizde hazõrlanan Standartlara 
uygun, Client/Server mimarisinde ve yetki sorumluluklarõ belirlenen çok kullanõcõya süratle 
hizmet verecek bir şekilde yapõlandõrõlacaktõr. Ayrõca, Başbakanlõk birimlerince yürütülmekte 
olan KAMU-NET çalõşmalarõna uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.  

Sonuç olarak duyarlõ temel altlõk harita üzerinde gösterilmiş ve bir bilgi sisteminde 
depolanmõş olan bilgiler, her zaman ulaşõlabilir, kontrol edilebilir ve yenilenebilir olacaktõr. 
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Herhangi bir bilgi istenildiğinde isteklinin monitör başõna geçip isteğini bildirmesi yetecek, 
cevap istediği biçimde (tablolar, haritalar veya hepsi) gelecektir. 

5.2.4. Sorunlar 

5.2.4.1. Personel Devamlõlõğõ 

Harita ve Fotogrametri işleri süreklilik arz etmekte olup her sene program dahilinde 
yapõlmasõ gereken işlerin yerine getirilmesinde de çalõşan personelin yetişmiş ve sayõsõnõn tam 
olmasõ, yani personel sirkülasyonunun olmamasõ gerekmektedir. Aksi taktirde yapõlmasõ 
gereken işler aksamakta ve yeterli verim alõnamamaktadõr. Oysa mevcut duruma baktõğõmõzda, 
personel sirkülasyonunun çok fazla olduğu, iki yõlda ancak eğitilebilen personelin başka 
birimlere atandõğõ, yerine yenisinin verilmediği görülmektedir. Bu nedenle iş üretmekten çok 
personel eğitimine zaman harcanmakta, ancak yetiştirilen personel kalõcõ olmadõğõndan boş ve 
verimsiz bir döngü sürüp gitmektedir. Üretim aksamaktadõr. Bu nedenle öneriler bölümünde 
yer alan ara eleman (Teknisyen, bilgisayar operatörü) alõmõnõ bir an önce gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Bugünkü Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü�nün mevcut ve olmasõ gereken 
personel durumu aşağõdaki çizelge ve Tablo 58 ve Tablo 59�de gösterilmiştir. 

 
Mevcut  Personel 42 

 
Olmasõ Gereken Personel 
 

72 
 

Başmühendis, Mühendis 21 Başmühendis, Mühendis 31 

Teknik Personel 5 Teknik Personel 20 

Memur 6 Memur 7 

Teknisyen 3 Teknisyen 6 

Diğer 7 Diğer 8 

Tablo 58: Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü Personel Durum Çizelgesi 

 

Gurup Şefi 
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Mevcut 4 2 18 2 0 
 

0 5 5 7 43 
 

İhtiyaç 3 0 6 3   15 
 

1 1 29 
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Tablo 59: 1984-1999 Harita ve Fotoğrametri Müdürlüğü Personel Durumu 

 
Yõl Or.Yük.Müh. Teknisyen Memur Y.H. Şöfor 

1984 8 24 7 3 1 
1985 8 18 8 3 1 
1986 5 18 8 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 30 17 10 - 1 
1993 27 17 9 - 1 

1994 25 14 8 - - 
1995 39 14 8 - - 
1996 25 13 8 - - 
1997 21 11 10 - - 
1998 24 5 8 - - 
1999 21 4 6 - - 

5.2.4.2. Personel Eğitimi 

Konu ile ilgili personel ya yetişmiş uzman personeller tarafõndan kendi içinde veya 
yurt dõşõnda eğitilmektedir. Kurumun en az iki yõllõk bir uğraşla kendi yetiştirdiği personel 
kõsa sürede başka birimlere atanmakta ve yarar sağlanamamaktadõr. Yurtdõşõ eğitimler ise 
yõllar boyu kuruma hiçbir yarar sağlayamayacak şekilde düzenlenmektedir. Fotogrametri 
eğitimine gönderilecek personel konu dõşõndan seçilmekte, konuyla ilgili bir alt yapõya sahip 
olmadõğõndan, eğitimden yeterince yararlanõlamamakta, eğitim dönüşü fotogrametri dõşõnda 
başka bir konuda istihdam edilmektedirler. 1963 yõlõndan bu yana Orman Bakanlõğõnda 
fotogrametri eğitimi için yurt dõşõna gitmiş (en az bir yõl süreli) onlarca personel olduğu 
bilinmektedir. Oysa bu elemanlardan fotogrametride ancak 1 kişi çalõşmaktadõr. 

5.2.4.3. Personelin Özlük Haklarõ  

Fotogrametri çok yorucu, monoton, sabõr ve dikkat isteyen bir iştir. Yeterli ücret 
alamayan,büro maaşõ alan ve Ankara�da yüksek ücretlerle ev kiralamak zorunda olan yetişmiş 
personel kõsa sürede lojman imkanõ olan ve daha az yorucu işlerde çalõşmak üzere birimden 
ayrõlmak mecburiyetinde kalmaktadõr. Dolayõsõyla söz konusu personelin özlük haklarõnõn 
iyileştirilerek laboratuvar tazminatõ, göz tazminatõ, iş güçlüğü tazminatlarõnõn verilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde önümüzdeki yõllarda yukarõdaki çizelgelerde de görüldüğü gibi 
personel durumu daha da kötüye gidecektir.  

5.2.4.4. İdari, Teknik, Planlama ve Finansal Sorunlar  

1) Fotogrametri tekniğinin birinci özelliği hõzlõ çalõşmayõ gerektirmektedir. Bürokratik 
bazõ işlemler işin hõzõnõ azaltõcõ nitelik taşõmaktadõr. Bilgiye hõzlõ ulaşõlabilmesi 
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için, güncelleme ve yenileme işlemlerinin satõnalmasõnõn hõzla yapõlmasõ ve her yõl 
yeterli ödeneğin ayrõlmasõ zorunludur. Mevcut sistemin güncelleme ve 
yenilemesinin yapõlamamasõ bir süre sonra işlerin yavaşlamasõna neden olmaktadõr. 

2) Sistemin 24 saat sürekli çalõştõrõlmasõ ve üretimin sürekli kõlõnmasõ halinde bilgiye 
hõzlõ ulaşõlabilir. Ancak, işlerin yorucu olmasõna karşõn,fazla çalõşma ücretlerinin 
çok düşük olmasõ, büro üzerinden maaş alõnmasõ personelin mesai bitiminde 
bilgisayarlarõnõn düğmelerini kapatmalarõna neden olmaktadõr. Personel sayõsõnõn 
tamamlanmasõnõn yanõsõra, vardiyalõ çalõşma ve fazla mesai ödeme, laboratuvar, 
göz ve iş güçlüğü tazminatlarõnõn sağlanmasõ vb. ile iş kapasitesi artõrõlabilir. Daha 
da önemlisi personel devamlõlõğõ sağlanabilir. 

3) Orman Kadastro sõnõrlarõnõn tespiti ve tescili, en acil ülke sorunlarõmõzdan birisidir. 
Bu sorunu kõsa vadede çözmek üzere Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü, 
Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlõğõ, Kadastro ve Mülkiyet Dairesi 
Başkanlõğõ ve Araştõrma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlõğõndan 
uzmanlarõn katõlõmõ ile Bakanlõğõmõzõn ihtiyaçlarõ, sorunlarõ ve gerekçelerden 
hareket ederek, Bakanlõğõmõzõn bütün birimlerini kapsayacak şekilde  Orman Bilgi 
Sisteminin oluşturulmasõna yönelik olarak hazõrlanan �Orman Bilgi Sisteminin 
Oluşturulmasõ ve 1:5 000 Ölçekli Sayõsal Tematik Altlõk Harita Üretim Projesi� nin 
bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

4) Bütün ormancõlõk çalõşmalarõnõn gösterildiği ortak bir altlõk haritanõn olmayõşõ, 
gerek uzmanlõk alanlarõndaki görev anlayõşõ, gerekse görevin gerçekleştirilmesi 
aşamasõnda, birimleri kendi kendilerine çözüm bulmaya yöneltmekte bu da, her 
birimin  kendi amaçlarõna yönelik altlõk haritalar ve veriler üretmesi dolayõsõyla 
birimler arasõ koordinasyonun olmayõşõnõ doğurmaktadõr. Ormancõlõk 
faaliyetlerinde tüm birimlerin çalõşmalarõnda kullanõlacak nitelikte 1:5000 ve 
1:25000 ölçeklerinde güncel, temel sayõsal altlõk haritalarõn oluşturulmasõ 
gerekmektedir. 

5) Son yõllarda Orman Harita ve Fotoğrametri Müdürlüğü�nce hazõrlanan Sayõsal 
Tematik Orman  haritalarõnõn arazi çalõşmalarõ sonrasõ bütünlenememesi yapõlan 
işin yarõm kalmasõna neden olmakta bu da sektörde önemli sorunlar yaratmaktadõr. 
Yani, Sayõsal ortamda hazõrlanan Taslak Orman Mescere haritalarõn, 
bütünlenmesinin de sayõsal ortamda yapõlmasõnõn sağlanarak sonuç ürünün sayõsal 
ortamda ve coğrafî veri tabanõ mantõğõ içerisinde oluşturulmasõ, klasik olarak 
hazõrlanmõş olan mescere haritalarõnõn genelleştirilmesiyle düzenlenen değişik 
ölçekteki orman haritalarõnõn sayõsal ortamda yapõlmasõ gerekmektedir. 

6) Orman Bakanlõğõnõn değişik birimlerince  ihtiyaç duyulan toprak haritalarõnõn, 
jeolojik haritalarõn ve eğim gruplarõnõn varsa dõş kurumlardan sayõsal ortamda 
temini ve mevcut altlõklarla birleştirilmesi, çizgisel olarak temin edilenlerin 
sayõsallaştõrõlmasõ, hiç temin edilemeyenlerin ise üretimi gerekmektedir. 

7) Sayõsal revizyon sisteminin kurulmasõ suretiyle güncel harita üretiminin 
hõzlandõrõlmasõ ve güncelleme periyodunun kõsaltõlmasõ zorunludur. 
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5.2.5. Çözüm Önerileri 

1) Ulusal bilgi sisteminin bir uzantõsõ olabilecek nitelikte oluşturulan fotoğrametri 
sistemi, ormancõlõğõn bütün birimlerinin ve ormancõlõk dõşõndaki ilgili birimlerin 
faydalanmalarõna olanak sağlayacak şekilde organize edilmeli, gerek alet-ekipman, 
gerekse personel desteği sağlanmalõdõr. 

2) Hazõrlanan �Orman Bilgi Sisteminin Oluşturulmasõ ve 1:5 000 Ölçekli Sayõsal 
Tematik Altlõk Harita Üretim Projesi� nin bir an önce hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. 

3) Kadastro-Fotogrametri işbirliği acilen sağlanmalõ, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile birlikte orman kadastrosu ülke sorunu olarak ele alõnmalõ ve 
sonuçlandõrõlmalõdõr. 

4) Yapõlacak her türlü ormancõlõk çalõşmasõnda, kurumumuzda mevcut olan GIS 
(Coğrafi Bilgi Sistemi) ağõ ile uyum içerisinde olunmasõna özen gösterilmeli, keyfi 
tasarruflar önlenmeli, GIS sisteminin gelişmesi desteklenmelidir. 

5) Fotogrametri konusunda yurtdõşõ eğitime gönderilen teknik personel fotogrametri 
biriminden seçilmeli ve eğitim sonrasõ aynõ birimde çalõşmalarõ sağlanmalõdõr. 

6) Personelin fotogrametri biriminde kalõcõlõğõnõ sağlamak için özendirici ve gerekli 
önlemler alõnmalõdõr. 

7) Mühendislik gerektirmeyen verilerin bilgisayar ortamõna aktarõlmasõ vb. işlerde 
Bilgisayar operatörü, teknisyen vb. özelliklere sahip ara kademe elemanlar  
kullanõlmalõdõr. 



BÖLÜM-6
ORMAN YOLLARI
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BÖLÜM-6 

ORMAN YOLLARI 

6.1.Giriş 

Ormanlarõn işletmeye açõlmasõ entansif ve rasyonel ormancõlõğõ mümkün kõlar. Bu amaçla 
gereksinilen en önemli vasõtalardan birisini orman yollarõ teşkil eder. 

Orman yollarõ bir yandan odun hammaddesi, personel, malzeme ve ekipman nakline, bir 
yandan da orman köylerinin yol gereksinmelerinin ve ayrõca halkõn rekreasyonel isteklerinin 
karşõlanmasõna imkan sağlar. Bu suretle orman yollarõ ekonomik, sosyal, hatta kültürel fayda 
yaratõr. 

6.2. Mevcut Durum  

6.2.1. Türkiye�de     

6.2.1.1 Planlama Çalõşmalarõ 

Türkiye�deki orman yollarõ planlama çalõşmalarõ Orman Genel Müdürlüğü�nce 1964 
yõlõnda başlatõlmõştõr. Orman İşletmelerinin teknik, ekonomik ve idari faaliyetlerinin zamanõnda ve 
devamlõ bir şekilde gerçekleştirilmesi amacõyla prodüktif (Verimli) ormanlarda başlatõlan bu 
çalõşmalar, seri bazõnda 1.168 adet plan yapõlarak,1974 yõlõnda neticelendirilmiştir.  

1964-1974 Yõllarõ arasõnda yapõlan planlama çalõşmalarõnda ormanlarõn hektardaki aktüel 
serveti dikkate alõnmõştõr. Planlama esaslarõ aşağõdadõr. 

 
Servet Yol Uzunluğu Yol Aralõğõ 

M3 / Ha M / Ha M 
250 20 500 

100-150 10 1000 
100 7 1500-2000 

Planlama çalõşmalarõ neticesinde; verimli ormanlardaki etayõ almak için gereksinilen 
orman yolu ( Üretim yolu ) uzunluğu 144.425 km. olarak tespit edilmiştir.  

Ancak yalnõzca verimli ormanlarda yapõlan bu uygulamalar Ülke ormancõlõğõnõn isteklerini 
karşõlayamamõş, bunun neticesinde, yapõlan planlarõn yenilenmesi gündeme gelmiştir. 1980 yõlõnda 
yayõnlanan �Orman Yollarõ Şebeke Planlamasõna ait Yönetmelik� ile koru, bozuk koru, baltalõk, 
bozuk baltalõk, erozyon, mer�a, milli park ve mesire yerleri ile orman içi ağaçlandõrma alanlarõnõn 
da yol şebeke planlarõnõn yapõlmasõ esas alõnmõştõr.  

Bu düzenleme neticesinde, ormanlarõn bonitedi, istikbal serveti, topografik yapõsõ, yangõna 
karşõ hassasiyet derecesi değerlendirmeye alõnmõş, ancak yol yoğunluğu ve yol aralõklarõ yine 
servete göre aşağõda gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.  
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Servet Yol Uzunluğu Yol Aralõğõ 
M3 / Ha M / Ha M 

250 den fazla 20 500 
250 den az 10 1000 

Ormancõlõk Ana Planõnda orman eko sisteminin yol ihtiyacõ 201.810 km. olarak tesbit 
edilmiş, İşletme Şefliği bazõnda 1998 yõlõ sonu itibariyle 406 adet plan yenilenmiştir.  

Türkiye�de orman dõşõ ağaçlandõrma sahalarõnõn yol şebeke planlarõ henüz yapõlmamõştõr. 

Orman dõşõ ağaçlandõrmalar ile orman rejimi dõşõnda kalan arazilerde; çeşitli amaçlar 
yanõnda, turistik ve rekreasyonel amaçlara da hizmet edildiğinden bu alanlarda hektardaki yol 
uzunluğunun 30 m. olarak alõnmasõ uygun görülmektedir. Bu esasa göre, bu amaca yönelik gerekli 
yol ihtiyacõ, Ormancõlõk Ana Planõnda 2.820 km. olarak tespit edilmiştir. 

Orman yangõnlarõ ile savaşta etkinliği arttõrma ve mevcut ormanlar ve yeni tesis 
ağaçlandõrma alanlarõnõn emniyetini sağlamak için, yangõna hassas mõntõkalardaki ormanlarda 
Yangõn Emniyet Yollarõnõn yapõlmasõ zorunlu bulunmaktadõr. Bu amaçla gerekli planlama 
çalõşmalarõna başlanõlmõş, ancak eleman yetersizliği nedeniyle 32 adet plan yapõlabilmiş, acil 
ihtiyaç duyulan yerlerde mevzi planlamalar yapõlarak çalõşmalar devam etmektedir. 

Ormancõlõk Ana Planõnda 20.000 km. olarak tespit edilen yangõn emniyet yolu ihtiyacõndan 
1998 yõlõ sonu itibariyle 16.904 km.si yapõlmõştõr.  

6.2.1.2 Orman Yolu Uygulamalarõ  

1964 yõlõnda planlõ dönemin başlamasõ ile öncelikle mevcut yollar değerlendirmeye 
alõnmõş, tespit edilen 31.366 km orman yolundan 10.765 km.si gerek konumlarõ, gerekse teknik 
özellikleri nedeniyle, standartlara uymadõğõndan terk edilmiş, 20.691 km. mevcut yol, yol şebeke 
planlarõ içinde yer almõştõr. 1998 yõlõ sonu itibariyle 108.808 km. orman yolu inşa edilerek, orman 
yolu mevcudu 129.499 km.ye yükseltilmiştir. 

Yeni yol inşaatlarõ, yapõlõş şekli olarak zaman içinde değişim göstermiş ve evvelce elle inşa 
edilen orman yollarõ, bilahare makine ile inşa edilmeye başlamõştõr. 1960 lõ yõllardan sonra 
yoğunlaşan makineli çalõşmalarda teknoloji gereği dozer ile yol yapõmõ tercih edilmiş, Orman Ana 
Tamirhane Müdürlükleri kurularak, orman yolu yapõmõna gidilmiştir. 1985 yõlõnda yapõlan 
reorganizasyon çalõşmalarõ sonucunda orman yolu yapõm ve bakõm görevi Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne verildiğinden, Tamirhane Müdürlükleri, iş makineleri ve personeli ile birlikte bu 
kuruma devredilmiştir. Orman Bakanlõğõnõn yeniden kurulmasõ sonucu 4.3.1992 tarihinde yapõlan 
protokol ile KHGM�ne verilen Tamirhane Müdürlükleri ile bazõ iş makineleri geri alõnmõş, orman 
yollarõ çalõşmalarõ tekrar OGM tarafõndan yürütülmeye başlanmõştõr. 

Plan Dönemleri olarak orman yolu program ve uygulamalarõ Tablo 60 ve eklentilerinde  
görülmektedir. 
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Tablo 60/1: Planlõ Dönemlerde Orman Yollarõ Program ve Uygulamalarõ 

 
I.Plan Dönemi (1963-1967) II. Plan Dönemi (1968-1972) III. Plan Dönemi (1973-1977) 

Fiziksel Miktar Parasal Miktar (000 
Tl.) 

Fiziksel Miktar Parasal Miktar (000 
Tl.) 

Fiziksel Miktar Parasal Miktar (000 Tl.) 
İşin Adi Birimi 

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

Etüd Pro. 
Planlama 

Ad                   

Etüd Pro. 
Aplikasyon 

Km        6.600   176  21.400 19.238 90 13.506 14.318 106 

Yeni Yol Km  16.466   288.096   16.315   469.174  14.936 19.760 132 918.658 1.492.572 162 
Büyük Onarim Km        2.451   26.260  3.129 4.349 139 54.559 104.727 192 
Üst Yapi Km        2.419   31.182  5.894 4.826 82 228.094 171.786 75 
Köprü Mt           16.673  2.945 2.794 95 26.276 32.856 125 
Sanat Yapisi Km             7.500  0 80.511 132.417 164 
Depo Dahili 
Yol 

Km              34   533  

Yangin 
Emniyet Yolu 

Km                   

Kule Kulube 
Yolu 

Km                   

Traktör Yolu Km              1.203   29.103  
Tamir Bakim Km              167.482   260.539  
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Tablo 60/2:Planlõ Dönemlerde Orman Yollarõ Program ve Uygulamalarõ 

 
1978 Yõlõ IV. Plan Dönemi (1979-1983) 1984 Yõlõ 

Fiziksel Miktar Parasal Miktar (000 Tl.) Fiziksel Miktar  Parasal Miktar ( 000 Tl.) Fiziksel Miktar Parasal Miktar ( 000 Tl.) 
İşin Adi Brm. 

Prog. Uyg. % Ode. Harc. % Prog. Uyg. % Ode. Harc. % Prog. Uyg. % Ode. Harc. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Etüd  Pro. 
Planlama 

Ad                   

Etüd Pro. 
Aplikasyon 

Km 10.000 7.363 74 7.700 12.733 165 25.056 26.751 107 106.900 155.585 146 6.030 6.037 100 72.360 54.882 76 

Yeni Yol Km 6.200 4.632 75 744.000 769.279 103 20.736 18.147 88 14.236.928 14.215.903 100 3.530 3.727 106 5.271.850 6.299.766 119 
Büyük Onarim Km 1.402 949 68 44.864 49.698 111 5.075 5.231 103 1.842.600 2.118.765 115 1.000 1.240 124 749.940 1.193.717 159 

Üst Yapi Km 1.500 824 55 150.000 79.526 53 8.070 5.705 71 2.888.990 2.384.380 83 1.500 1.349 90 1.122.000 1.217.614 109 
Köprü Mt 1.000 689 69 24.240 17.511 72 3.453 2.092 61 376.196 336.126 89 500 464 93 116.500 142.916 123 
Sanat Yapisi Km    67.296 118.125 176    1.788.389 2.755.864 154 722  0 587.350 2.080.527 354 

Depo Dahili 
Yol 

Km  32   2.518  225 209 93 45.817 34.855 76 30 27 90 15.000 11.957 80 

Yangin 
Emniyet Yolu 

Km        304     500 434 87 150.000 118.380 79 

Kule Kulube 
Yolu 

Km        26     200 132 66 200.000 87.760 44 

Traktör Yolu Km 729 223 31 30.000 14.630 49  531   109.048   165  80.000 110.798 138 

Tamir Bakim Km 77.530 67.393 87 253.895 299.790 118 351.424 362.451 103 3.739.227 4.517.271 121 95.934 82.583 86 24.000.000 2.813.728 12 
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Tablo 60/3: Planlõ Dönemlerde Orman Yollarõ Program ve Uygulamalarõ 

 
V.Plan Dönemi (1985-1989) VI.Plan Dönemi (1990-1994) 1995 YILI 

Fiziksel Miktar Parasal Miktar (000 Tl.) Fiziksel Miktar Parasal Miktar ( 000 Tl.) Fiziksel Miktar Parasal Miktar ( 000 Tl.) 

İşin Adõ Birimi 

Prog. Uygu. % Ödenek Harcama % Prog. Uygu. % Ödenek Harcama % Prog. Uygu. % Ödenek Harcama % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Etüd Pro.  Plan. Ad       196 130 66 35.160.000 6.601.000 19 100 76 76 14.800.000 4.939.000 33 
Etüd Pro. Aplik. Km 35.277 24.130 68 1.796.045 1.210.045 67 20.668 16.014 77 22.592.000 14.854.000 66 4.230 3.924 93 16.000.000 9.821.000 61 
Yeni Yol Km 16.820 13.323 79 101.493.700 96.084.427 95 11.650 8.453 73 583.512.000 538.780.000 92 2.000 1.916 96 400.000.00

0 
497.817.00

0 
124 

Büyük Ona. Km 5.451 3.554 65 14.585.789 16.220.265 111 5.168 3.158 61 173.616.000 121.456.091 70 1.350 963 71 135.000.00
0 

91.937.000 68 

Üst Yapõ Km 7.180 3.712 52 28.244.000 15.175.603 54 3.000 1.516 51 117.850.000 48.643.613 41 880 441 50 114.400.00
0 

52.043.000 45 

Köprü Mt 2.710 1.188 44 5.562.600 4.295.515 77 1.822 1.056 58 55.220.000 20.187.186 37 385 206 54 30.800.000 22.937.000 74 
Sanat Yapõsõ Km 6.299 3.808 60 12.899.111 14.312.692 111 5.035 2.437 48 221.900.000 73.022.000 33 1.777 1.280 72 231.000.00

0 
153.859.00

0 
67 

Depo Dahili Yol Km 604 478 79 3.828.085 2.289.909 60 567 240 42 17.700.000 8.595.000 49 59 39 66 5.000.000 5.496.000 110 
Yangõn Emn. Yolu Km 2.970 2.282 77 3.084.500 2.831.238 92 2.954 1.612 55 26.723.000 15.322.000 57 1.127 1.491 132 30.400.000 44.443.000 146 

Kule Kulube Yolu Km 1.027 419 41 2.586.640 1.066.426 41 362 78 22 12.550.000 1.771.000 14 48 32 67 4.800.000 4.568.000 95 

Traktör Yolu Km 878 592 67 1.335.360 1.021.629 77 1.189 634 53 13.750.000 13.250.000 96 275 143 52 10.735.000 11.337.000 106 
Tamir Bakõm Km 511.585 1.175.305 230 135.173.000 99.624.698 74 572.647 527.056 92 485.450.000 548.347.533 113 119.790 108.493 91 280.000.00

0 
320.929.00

0 
115 
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6.2.2. DÜNYA�da   

Bazõ Avrupa ülkelerinde uygulanan Orman Yol Uzunluklarõ Tablo 61 de gösterilmiştir. 

Tablo 61: Bazõ Avrupa Ülkelerinde Uygulanan Orman Yolu  Uzunluklarõ 

  
 

Ülke Adõ 
Yol Uzunluğu 

M/Ha 
Yol Aralõğõ 

m.  
Almanya 15-25 700-400 
Avusturya 20-30 500-350 
Fransa 17-20 600-500 
İtalya 8-20 1250-500 
Romanya 10-20 1000-500 

 Gelişmiş ülkelerde orman yollarõ planlama ve yapõm işlemleri tamamlanmõş durumdadõr. 
Yol inşaatlarõ büyük oranda ekskavatörle tamamlanmõş, yol yapõmõ nedeniyle meydana gelen 
zararlar asgari seviyeye indirilmiştir. Yapõlan tüm yollarõn sanat yapõlarõ ve üst yapõlarõ 
tamamlanmõş, kullanõmda devamlõlõk sağlanmõş, ayrõca  tamir bakõm masraflarõ da asgari 
seviyeye indirilmiştir.   

6.3. VII Plan Dönemindeki  Yatõrõm ve Gelişmeler 

6.3.1 Hedef ve İlkeler 

VII Beş Yõllõk Kalkõnma Plan Dönemi İçin ÖİK. Raporunda Belirtilen İlkeler : 

- İşletmecilik faaliyetlerinde, maliyet düşürücü ormancõlõk tekniğine uygun toplu üretim 
yöntemlerine yönelirken, üretim girdilerini ve özellikle makine parkõnõ optimal kapasitede 
kullanmayõ sağlamak için mevsimlik işler yerine tam yõl ve toplu çalõşmayõ (Şantiyeli) 
amaçlayan çabalar hõzlandõrõlacaktõr. 

- Bu amacõ gerçekleştirecek alt yapõ ve personel eğitimi öncelikle geliştirilecektir. 

- Orman yangõnlarõ ile mücadele etkinliğini arttõrmak ve mevcut ormanlar ve yeni tesis 
edilmiş ağaçlandõrma alanlarõndaki saha emniyetini arttõrmak için öncelikle yangõna hassas 
ormanlarõ kapsayacak yangõn emniyet yollarõnõn planlarõ tamamlanacaktõr. 

- Orman içi ve orman dõşõ ağaçlandõrma alanlarõnõn yol şebeke planlarõ, gerekli 
görüldüğünde ihale ile de yaptõrõlabilecek ve yõllõk ağaçlandõrma yapõm programõna uygun olarak 
bu yollarõn yapõmõ gerçekleştirilecektir. 

-Orman yol şebeke planlarõnõn yenilenmesi on yõlda tamamlanacaktõr. 

Orman yollarõ ile, orman içi ve bitişiği köy yollarõnõn yapõm ve bakõmlarõnda ilgili 
kuruluşlar arasõnda etkin işbirliği sağlanacaktõr.     

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    165  

6.3.2 Gerçekleşmeler          

    VII Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemindeki gerçekleşmeler Tablo 62 ve eklerinde  
gösterilmiştir. 

6.4. Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler  

6.4.1. VIII. Plan Döneminde Beklenen Gelişmeler ( 2001-2005 ) 

 VIII Beş Yõllõk Plan döneminde orman yollarõ planlama çalõşmalarõ, amenajman 
planlarõna bağlõ olarak ortaya konulacak ormanlarõn fonksiyonel değerlerine göre yapõlacaktõr. 
Planlama kriterleri bu doğrultuda yeniden belirlenecektir. Bu nedenle, fonksiyonel planlama 
yapõlõncaya kadar mevcut yol planlama kriterleri ile plan çalõşmasõ yapõlmayacak, orman yollarõ 
yapõmlarõ ise üretime bağlõ olarak yapõlacak, etüd aplikasyon sõrasõnda ormanlarõn fonksiyonel 
değerleri göz önüne alõnarak lokal plan tadilatlarõ ile çözüm aranacaktõr. Yeni yapõlacak tüm 
orman yollarõnõn ekskavatörle inşaatõna özen gösterilecek, acil durumlarda yamaç meyli ortalama 
% 40�õ aşmayan yollarõn dozer ile inşaatõna izin verilecektir. Yeni yapõlacak tüm orman 
yollarõnda, yol yapõmõ sõrasõnda sanat yapõlarõnõn da yapõlmasõ mecburiyeti getirilecektir.  

Orman yollarõ ile ilgili tüm faaliyetlerde devletçilik zihniyetinden uzaklaşõlacak, yeni 
makine parkõ oluşturulmayacak, çalõşmalar özel sektöre yaptõrõlacaktõr.  

Ormanlarõn işlevsel sõnõflandõrõlmasõ ve bu doğrultuda yapõlacak fonksiyonel planlamanõn 
zaman alacağõ göz önüne alõndõğõnda VIII Beş Yõllõk Plan Döneminde yeni yol yapõm miktarõnõn  
düşük tutulma zorunluluğu bulunmaktadõr. Bu dönem içinde mevcut yollarõn iyileştirilmesi 
çalõşmalarõna ağõrlõk verilecektir.  

Sanat yapõlarõ ve üst yapõ çalõşmalarõ hõzlandõrõlacaktõr. Sanat yapõlarõnda, hendek 
sularõnõn tahliyesi için,  uzun aralõklarla büyük kesitli sanat yapõlarõ yerine, kõsa aralõklarla küçük 
sanat yapõlarõna öncelik verilecek, deşarj edilen suyun mansap tarafõndaki tahribatõ asgari 
seviyeye indirilecektir. Üst yapõ çalõşmalarõnda; en az 25 cm. üst yapõ kalõnlõğõ sağlanacak, 
sõkõştõrma serbest trafiğe bõrakõlmayacak, sulama ve silindir ile sõkõştõrma sağlanacaktõr.  

 Köprü inşaatlarõ için gerekli maliyet analizleri yapõlarak, yol yapõlmak suretiyle köprü 
inşaatõndan sarfõnazar edilme alternatifi bulunan yerlerde, orman alanõ kayõplarõ ve çevre 
zararlarõ da göz önüne alõnarak, mukayese yapõlacaktõr. 

Yangõn emniyet yollarõ planlamalarõnda da ormanlarõn fonksiyonel özellikleri dikkate 
alõnacak, turizm fonksiyonu olan ormanlõk alanlarda, yangõn emniyet yollarõ ile oluşacak 
parseller azami büyüklüklerde alõnacak, diğer tedbirlere ağõrlõk verilerek, yangõna karşõ emniyet 
tedbirleri arttõrõlacaktõr. Yangõn emniyet yolu yapõmlarõnda yol genişliği konunun uzmanlarõ 
tarafõndan tespit edilerek, her yere tek tip uygulama yapõlmayacaktõr. 
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Tablo 62/1 : VII. Plan Döneminde Orman Yollarõ Program ve Uygulamalarõ 
 

        

Biri
mi 

VII.Plan Dönemi (1996 Yõlõ) VII.Plan Dönemi (1997 Yõlõ) VII.Plan Dönemi (1998 Yõlõ) 

 Fiziksel Miktar Parasal Miktar ( 000 Tl.) Fiziksel Miktar Parasal Miktar ( 000 Tl.) Fiziksel Miktar Parasal Miktar ( 000 Tl.) 

İşin Adõ 

 Prog. Uyg. % Öden. Harc. % Prog. Uyg. % Öden. Harc. % Prog. Uyg. % Öden. Harc. % 

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

Etüd Pro. Planlama Ad 100 56 56 20.000.000 4.250.000 21 80 48 60 120.000.000 49.302.000 41 50 26 52 150.000.000 43.232.000 29 

Etüd Pro. Aplikasyon Km 4.400 3.766 86 20.000.000 14.777.000 74 5.500 3.879 71 55.000.000 38.185.000 69 3.700 2.995 81 70.000.000 69.941.000 100 

Yeni Yol Km 2.500 2.496 100 830.000.000 1.177.949.000 142 3.000 2.049 68 2.420.000.000 1.979.901.000 82 2.000 1.524 76 3.200.000.000 2.387.253.000 75 

Büyük Onarõm Km 1.000 738 74 150.000.000 134.894.000 90 1.500 562 37 600.000.000 163.712.000 27 1.000 1.116 112 700.000.000 394.974.000 56 

Üst Yapõ Km 900 309 34 180.000.000 63.934.000 36 1.000 389 39 500.000.000 168.913.000 34 700 335 48 560.000.000 236.994.000 42 

Köprü Mt 300 175 58 45.000.000 22.997.000 51 500 295 59 125.000.000 89.121.000 71 200 143 72 100.000.000 105.703.000 106 

Sanat Yapõsõ Km 1.500 724 48 255.000.000 121.832.000 48 1.500 732 49 600.000.000 303.360.000 51 1.300 779 60 520.000.000 405.752.000 78 

Depo Dahili Yol Km 114 46 40 20.000.000 9.427.000 47 100 36 36 40.000.000 15.247.000 38 115 62 54 75.000.000 34.350.712 46 

Yangõn Emniyet Yolu Km 1.860 1.409 76 93.000.000 69.619.000 75 1.525 935 61 175.430.000 85.331.000 49 1.019 538 53 203.800.000 74.278.545 36 

Kule Kulube Yolu Km 67 21 31 20.100.000 6.835.000 34 54 13 24 32.400.000 4.829.000 15 35 20 57 34.900.000 23.274.417 67 

Traktör Yolu Km 277 155 56 27.700.000 27.141.000 98 232 99 43 57.214.000 29.843.000 52 275 154 56 96.250.000 52.192.069 54 

Tamir Bakõm Km 121.891 111.078 91 485.000.000 472.808.000 97 125.740 87.721 70 1.100.000.000 641.273.000 58 130.336 97.740 75 1.800.000.000 1.387.665.865 77 
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Tablo 62/2: VII Plan Döneminde Orman Yollarõ Program ve Uygulamalarõ 
 

VII.Plan Dönemi (1999 Yõlõ) VII.Plan Dönemi (2000 Yõlõ) VII.Plan Dönemi (1996-2000 Toplamõ) 

Fiziksel Miktar Parasal Miktar ( 000 Tl.) Fiziksel Miktar Parasal Miktar ( 000 Tl.) Fiziksel Miktar Parasal Miktar ( 000 Tl.) 

İşin Adõ Birimi 

Prog. Uyg. % Öden. Harc. % Prog. Uyg.* % Öden. Harc.* % Prog. Uyg. % Öden. Harc. % 

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

Etüd Pro. 
Planlama 

Ad 50 21 42 250.000.000 70.463.000 28 70 70 100 490.000.000 490.000000 100 350 221 57 290.000.000 96.784.000 33 

Etüd 
Pro.Aplikasyon 

Km 4.000 2.437 61 194.000.000 168.623.000 87 4.500 4.500 100 350.000.000 350.000000 100 22.100 17.577 78 145.000.000 122.903.000 85 

Yeni Yol Km 1.800 1.027 57 4.500.000.000 1.962.514.000 44 1.800 1.800 100 5.800.000.000 5.800.0000.000 100 11.100 8.896 81 6.450.000.000 5.545.103.000 86 

Büyük Onarõm Km 1.200 802 50 1.360.000.000 442.480.000 33 1.500 1.500 100 2.400.000.000 2.400.000.000 100 6.200 4.518 69 1.450.000.000 693.580.000 48 

Üst Yapõ Km 1.000 265 27 1.700.000.000 311.729 18 1.200 1.200 100 3.000.000.000 3.000.000.000 100 4.800 2.498 40 1.240.000.000 469.841.000 38 

Köprü Mt 330 111 34 396.000.000 127.200.000 32 250 250 100 350.000.000 350.000.000 100 1.500 974 61 270.000.000 217.821.000 81 

Sanat Yapõsõ Km 2.400 870 36 3.600.000.000 801.608.000 22 2.500 2.500 100 5.750.000.000 5.750.000.000 100 9.200 5.605 52 1.375.000.000 830.944.000 60 

Depo Dahili Yol Km 70 37 53 98.000.000 40.005.000 41 80 80 100 133.000.000 133.000.000 100 479 261 44 135.000.000 59.024.712 44 

Yangõn Emniyet 
Yolu 

Km 800 220 28 160.000.000 34.802.000 22 558 5.500 100 180.000.000 180.000.000 100 5.762 2.882 65 472.230.000 229.228.545 49 

Kule Kulube 
Yolu 

Km 16 3 19 32.000.000 4.856.000 15 9 9 100 30.000.000 30.000.000 100 181 54 35 87.400.000 34.938.417 40 

Traktör Yolu Km 240 122 50 120.000.000 51.491.000 49 280 280 100 200.000.000 200.000.000 100 1.304 408 52 181.164.000 109.176.069 60 

Tamir Bakõm Km 132.649 101.409 76 2.230.368.000 1.532.774.000 69 133.627 133.527 100 3.333.500.000 3.333.500.000 100 644.243 296.539 78 3.385.000.000 2.501.746.865 74 

(*) Tahmin
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 VIII Beş Yõllõk Kalkõnma Plan dönemi hedefleri Tablo 63�de gösterilmiştir. 

Tablo 63: VIII'nci Beş Yõllõk Plan Dönemi Orman Yollarõ Faaliyetleri Hedefleri 

 
Karakteristik Miktarlarõnõn Yõllara Dağõlõmõ Yatõrõm 

Karakteristiğinin Cinsi 
Birimi 

2001 2002 2003 2004 2005 
VIII Beş Yõllõk 
Plan Dönemi 

Toplamõ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Etüd Proje Planlama Ad 50 50 50 50 50 250 
Etüd Proje Aplikasyon Km 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 
Yeni Yol Km 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 
Büyük Onarõm Km 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 
Üst Yapõ Km 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 
Köprü Mt 500 500 500 500 500 2.500 
Sanat Yapõsõ Km 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 

6.4.2. Kullanõlan Yöntemler   

 VIII Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda �Ormancõlõk Ana Planõ� hedefleri baz olarak 
alõnmõştõr. Ancak Planlama esaslarõnõn değişmesi söz konusu olduğundan bu hedefler 
önümüzdeki plan döneminde değişecektir. 

6.4.3. Uzun Dönemde Gelişmeler ( 2001-2023 ) 

 Orman yollarõ hedefi 201.810 km. olarak alõnmõştõr ancak fonksiyonel planlama 
kriterlerinin tespitinden sonra bu hedef değişebilecektir. Orman yollarõ planlamalarõ 10 yõl içinde 
tamamlanacaktõr. Planlanan yollar 20 yõl içinde bitirilecek, tüm yollarõn sanat yapõlarõ yapõlacak 
ve planlarõn öngördüğü tüm yollarõn üst yapõlarõ bitirilecektir. 2023 yõlõnda orman yollarõ yapõmõ 
konusu ortadan kalkmõş olacaktõr. 

6. 5  Sorunlar  

Bugüne kadar yapõlan yol planlama çalõşmalarõnõn günümüzde tekrar gözden geçirilmesi 
değişen dünya şartlarõ nedeniyle kaçõnõlmaz hale gelmiştir. Planlama çalõşmalarõnda, ormanlarõn 
fonksiyonel önceliklerinin esas alõnmasõ ve bu fonksiyonel değerlere göre yol planlama 
kriterlerinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu çalõşmalar Orman Amenajman 
Planlarõ ile doğrudan bağlantõlõ olup, fonksiyonel planlamanõn yapõlmasõ halinde 
gerçekleşebilecektir. 

Yeni yol yapõmlarõnda dozer kullanõlmasõ, diğer alternatiflere göre, son derece süratli ve 
ucuz olmasõna karşõlõk, çevreye vermiş olduğu zarar, günümüz değerlerine göre kabul edilemez 
ölçüdedir. Ülkemiz ormanlarõnõn ortalama yamaç meylinin % 50-60 olmasõ nedeniyle, yapõlan 
yollardan çõkan hafriyatõn yamaç aşağõ atõlmasõ sonucu büyük tahribatlar olmakta, ayrõca dozer 
ile yapõlan yollarda sert zemin kazõlarõ için patlayõcõ maddelerin kullanõlmasõ da ayrõ bir tahrip 
unsuru olarak karşõmõza çõkmaktadõr.  

Ekskavatör ile yol yapõlmasõ halinde bu olumsuz etkenler asgari seviyeye indirilecektir, 
ancak yol inşaat maliyetleri ve inşaat süresi  yaklaşõk ikiye katlanacaktõr. Ayrõca ülkemizdeki 
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özel sektöre ait iş makinelerinin dağõlõmõ homojen bir yapõda değildir. Ekskavatör ile yol 
yapõmõnõn zorunlu hale getirilmesi halinde bazõ yörelerde büyük sõkõntõlar meydana gelecek, 
sistem oturana kadar  yol yapõlmasõ aksayacaktõr. Bunun dõşõnda orman yollarõ yapõmõnda çalõşan 
özel sektörün gücü genelde sõnõrlõ olup, ellerindeki makine parkõ dozer, greyder, loder ve 
kompresörden ibarettir. Bu kesim yapõlan değişikliğe karşõ çõkacak ve belli tepkiler oluşacaktõr.   

6. 6. Çözüm Önerileri    

 VIII Beş Yõllõk Plan döneminde orman yollarõnõn planlama ve yapõm sistemleri büyük 
değişikliklere uğrayacağõndan; 

 - Planlamaya Esas Fonksiyon değerler ve bunlarõn alt varyasyonlarõ öncelikle 
belirlenmelidir.  

- Fonksiyonel değerlere göre amenajman planlarõna ağõrlõk verilmelidir. 

- Yol yapõmlarõnda ekskavatörle inşaat sisteminin yerleşmesi amacõyla, özel sektörü 
teşvik edici tedbirler alõnmalõdõr.  

- Müşkülat zammõ uygulamasõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 

- Ödemelerdeki gecikmelerin önüne geçilmeli, belli süreleri aşan gecikmelerde, 
belirlenecek kurallar içinde gecikme faizi ödenmelidir. 

- Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki teknik eleman yetersizliği giderilerek iş 
yoğunluğu nedeniyle bürokratik işlemlerde meydana gelen gecikmelerin önlenmesi 
sağlanmalõdõr. 

- Konu ile ilgili olarak uzman eleman yetiştirilmesine yönelik eğitimlere ağõrlõk 
verilmelidir.  



BÖLÜM-7
ORMAN KAYNAKLARINI KORUMA

VE
YANGINLA MÜCADELE

170
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BÖLÜM-7 

ORMAN KAYNAKLARINI KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE 

Giriş 

 Dünya kara yüzeyinin yaklaşõk olarak 1/3 ünü kaplayan ve dünyadaki biyolojik kütlenin 
3/4 ünden fazlasõnõ oluşturan ormanlar, biyolojik çeşitlilik başta olmak üzere çevresel değerlerin 
korunmasõ bakõmõndan büyük önem arz etmektedir.  

 Bu önemlerine karşõn ormanlar;  

 Toprağõn başka amaçlarla kullanõlmasõ ile yok edilmesi,  

 Kendisini oluşturan unsurlardan bir veya daha fazlasõnõn kapasite üstünde kullanõlmasõ 
yoluyla bünyesinin bozulmasõ, 

 Kirlenmeler ve diğer abiyotik etkenler sonucu atmosferik kimyanõn, hava kalitesinin ve 
giderek iklimin orman yetişmesine elverişsiz duruma gelmesi yüzünden yok olmasõ, 

 Böcek, mantar ve diğer biyotik faktörlerin etkilerinden zarar görmesi, 

 Yangõnlarla bazen büyük bloklar halinde tahribe uğramasõ,  

 Sõnõrlayõcõ meteorolojik etkenler (yüksek ve düşük sõcaklõk, fõrtõna v.s) yüzünden zaman 
zaman çok büyük boyutlarda yõkõma maruz kalmasõ tehditleri altõnda bulunmaktadõr. 

 Dünya için geçerli olan ve yukarõda belirtilen tehditler, yurdumuzun değişik bölgelerinde 
değişik yoğunlukta olmak üzere ülkemiz için de geçerli bulunmaktadõr. 

 Diğer yandan ülkemizde arazi yapõsõnõn dağlõk ve aşõrõ meyilli, toprağõn özelliklerinin ve 
verim gücünün yetersiz olmasõ, iklim şartlarõnõn ise yeniden orman yetiştirmeye çok elverişli 
olmayõşõ yüzünden, niteliği ne olursa olsun mevcut ormanlarõn korunmasõ büyük önem 
taşõmaktadõr. 

 Esasen VIII nci Beş Yõllõk Planõ hazõrlamakla görevli Ormancõlõk Özel İhtisas 
Komisyonu Çalõşma gruplarõ tarafõndan hazõrlanan bütün raporlar da en az bir yönü ile 
ormanlarõn korunmasõ hedefini gözönünde bulundurmaktadõr. 

 Ülkemizde ana tehdit faktörlerini de dikkate alarak planlanan ve Orman Bakanlõğõ 
tarafõndan yürütülen orman koruma faaliyetleri; 

 Orman yangõnlarõ,  

 Orman böcek ve hastalõklarõ, 

 Zararlõ insan müdahaleleri, 

 Abiyotik (cansõz) zararlõlar, 
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 Çevreden gelen zararlõ etkiler ile mücadele çalõşmalarõ, 

 Muhafaza ormanlarõ,  

ana başlõklarõ altõnda sürdürülmektedir. 

 Çalõşma gurubumuzca; VIII nci Beş Yõllõk Plan döneminde yapõlmasõ gerekli orman 
koruma çalõşmalarõ da yukarõda belirtilen 6 ana başlõk altõnda incelenmiştir. 

7.1. Orman Yangõnlarõnõ Önleme ve Orman Yangõnlarõyla Mücadele 

Akdeniz coğrafyasõ ve iklim kuşağõnda yer alan ülkemiz ormanlarõ, yaz aylarõnda yoğun 
bir yangõn tehdidi altõnda bulunmakta, buna bağlõ olarak her yõl çõkan çeşitli sayõda orman 
yangõnõ sonucu önemli miktarda orman alanõ zarar görmektedir. 

 Yurdumuzda 1937 yõlõndan 1998 yõlõ sonuna kadar  meydana gelen 63 761 adet orman 
yangõnõ sonucu 1 501 441 hektar ormanõmõz yanmõştõr. Buna göre  yõlda ortalama 1000 yangõn 
sonucu yaklaşõk 23500 hektar ormanlõk alanõn yandõğõ anlaşõlmaktadõr. 

 Çeşitli nedenlerle son zamanlarda orman yangõnlarõ sayõsõnda artõşlar görülmekte iken,  
yangõn konusunda gösterilen hassasiyet ve alõnan tedbirler sonucu, gerek yanan saha miktarõnda, 
gerekse yangõn başõna düşen alanda çok iyi neticeler alõnmõştõr. 

Nitekim 1989-1998 yõllarõ arasõnõ kapsayan son on yõllõk dönemde meydana gelen 19451 
adet yangõnda 136353 hektar saha yanmõştõr. Buna göre yõllõk ortalama yangõn sayõsõ 1945 e 
çõkarken, yõllõk ortalama yanan saha miktarõ 13635 hektar seviyesine gerilemiş, orman yangõnlarõ 
ile mücadelede başarõnõn en iyi göstergesi olan yangõn başõna düşen saha miktarõnda da 7,0 
ha/adet seviyesine gelinmiştir. Son yõllarda ise, yangõn başõna düşen alan miktarõ, 1997 Yõlõnda 
4.7 ha 1998 Yõlõnda 3.5 ha 1999 yõlõnda da 2.7 ha düzeyine indirilmiştir. Yõllar itibari ile yangõn 
sayõsõ, yanan alanlar ve yanan emval miktarõ Tablo  64�de, belirtilmiştir. 

7.1.1. Mevcut Durum Ve Sorunlar 

Dünyadaki durum ve ülkemizde Orman yangõnlarõ ile mücadele konusunda alõnan yasal 
tedbirler ve buna bağlõ olarak oluşturulan organizasyon ile yangõn önleyici tedbirler sõrasõyla 
aşağõda incelenmiştir. 

7.1.1.1. Dünyadaki Durum 

Harici etkenlere açõk olan ve büyük bir yanõcõ madde birikimine sahip olan ormanlar 
ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de yangõn tehdidi altõnda bulunmakta ve her yõl önemli 
miktarda orman alanõ zarar görmektedir. İşin ilginç yanõ benzer iklim şartlarõna sahip, ekonomik 
ve teknolojik seviyesi yüksek olan ülkelerde dahi yõllõk yangõn kayõplarõnõn yüksekliği dikkati 
çekmektedir. 1988-1997 yõllarõ arasõnda bazõ ülkelerde çõkan yangõnlarõn sayõsõ, yanan saha ve 
bir yangõnõn yaktõğõ alanlar Tablo 65 ve Tablo 66�da belirtilmiştir.  

  7 .1.1.2  Türkiye�deki Durum ve İmkanlar  

Türkiye�deki durum ve imkanlar beş  alt başlõkta ele alõnmõştõr. 
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7.1.1.2.1 Yasal Durum 

Ülkemizde ormanlarõn yangõnlardan korunmasõ görevi 3234 Sayõlõ Kanun gereğince 
Orman Genel Müdürlüğü�ne verilmiştir. 

Diğer yandan 6831 Sayõlõ Kanununun 68-76. ncõ maddeleri; orman yangõnlarõ çõkmadan 
önce alõnmasõ gerekli önlemleri, yangõn çõktõğõnda nasõl müdahale ve mücadele edileceğini, 
yangõn anõnda ne gibi iş ve işlemler yapõlacağõnõ belirtmektedir.  

Tablo 64: Türkiye�de 1937 Yõlõndan Bu Yana Meydana Gelen Orman Yangõnlarõ 
 

Yõl Yangõn Sayõsõ Yanan Saha (Ha.) Yanan Emval (m³) 
1937 544 13564 47047 
1938 396 14516 105518 
1939 510 12304 81941 
1940 419 18732 72351 
1941 850 33415 216169 
1942 740 73210 1101482 
1943 779 46723 232691 
1944 536 39315 212529 
1945 1169 165307 3303418 
1946 1023 125115 1741972 
1947 868 59999 1645160 
1948 630 32463 207621 
1949 738 36502 251469 
1950 987 69068 1495686 
1951 828 18884 195008 
1952 1282 62271 674439 
1953 654 17596 128505 
1954 1126 35580 463296 
1955 878 27773 302783 
1956 1118 38983 442689 
1957 779 28634 293940 
1958 725 26862 285932 
1959 436 8070 115035 
1960 504 8559 216079 
1961 620 9127 92618 
1962 717 10059 233463 
1963 455 5178 79476 
1964 768 13348 221332 
1965 415 3945 67342 
1966 433 6664 97728 
1967 473 8441 129236 
1968 387 7540 212706 
1969 714 16354 327595 
1970 790 15019 264965 
1971 651 7532 148058 
1972 440 6913 172276 
1973 1208 17002 1379686 
1974 769 14743 577082 
1975 811 17515 1435550 
1976 702 5171 71850 
1977 1615 43076 2390312 
1978 1122 13235 2281965 
1979 1300 34132 1644378 
1980 1092 10248 257748 
1981 982 5470 304965 
1982 950 4018 121495 
1983 968 3556 470628 
1984 1433 7358 174111 
1985 1793 26006 583857 
1986 1526 11037 341130 
1987 1310 10746 399434 
1988 1372 18210 259728 
1989 1633 13099 232243 
1990 1725 13742 225682 
1991 1481 8081 94121 
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Tablo 64: (Devamõ) 
 

Yõl Yangõn Sayõsõ Yanan Saha (Ha.) Yanan Emval (m³) 
1992 2117 12232 275608 
1993 2545 15393 116766 
1994 3239 38128 433874 
1995 1770 7676 17681 
1996 1645 14922 79370 
1997 1339 6316 34309 
1998 1932 6764 22416 
1999 2072 5806  

Toplam 65833 1 507 247 30105544 

 
 
Tablo 65: Bazõ Akdeniz Ülkelerinde Çõkan Yangõnlarõn 'Bir Yangõnõn Yaktõğõ Alan'  
                 Bakõmõndan Kõyaslanmasõ (1989-1998 Ortalamasõ) 

 
 
Tablo 66: Akdeniz Dõşõndaki Ülkelerle Türkiye'de Çõkan Yangõnlarõn Bir Yangõnõn Yaktõğõ  
                 Alan Bakõmõndan Kõyaslanmasõ (1989-1998 Ortalamasõ) 
 

Sõra 
No Ülke Adõ Yõl Sayõsõ Yõllk Ortalama 

Yangõn Sayõsõ 
Yõllõk Ortalama 

Yanan Alan (Ha) 
Bir Yangõnõn 

Yaktõğõ Alan (Ha) 
1 Türkiye 10 1943 13635 7,02 
2 Lüksenburg 10 8 3 0,38 
3 Avusturya 10 112 79 0,71 
4 İngirtere 10 381 383 1,01 
5 Fillandiya 10 773 731 0,95 
6 Norveç 10 495 490 0,99 
7 Almanya 10 1689 1345 0,80 
8 İrlanda 10 321 597 1,86 
9 Polonya 10 4522 6403 1,42 
10 Hollanda 10 84 199 2,37 
11 Macaristan 10 393 1349 3,43 
12 Belçika 10 64 276 4,31 
13 İsveç 10 1312 2397 1,83 
14 Romanya 10 88 296 3,36 
15 Bulgaristan 10 351 4831 13,76 
16 Danimarka 10 8 75 9,38 
17 Çek C. 10 1170 923 0,79 
18 Slovakya 7 479 203 0,42 
19 İsviçre 10 104 464 4,46 
20 A.B.D. 10 116705 1679686 14,39 
21 Kanada 10 8792 2912619 331,28 

Sõra 
No Ülke Adõ Yõl Sayõsõ Yõllõk Ortalama 

Yangõn Sayõsõ 
Yõllõk Ortalama 

Yanan Alan (Ha) 

Bir Yangõnõn 
Yaktõğõ Alan 

(Ha) 
1 Türkiye 10 1943 13635 7,02 
2 Fransa 10 5269 27336 5,19 
3 İtalya 10 11499 106664 9,28 
4 Ispanya 10 16995 191004 11,24 
5 Portekiz 10 18595 92608 4,98 
6 Yunanistan 10 1817 49276 27,12 
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Kanunun 105-107.nci maddeleri, koruma önlemlerine aykõrõ davrananlarõn ne şekilde 
cezalandõrõlacağõna ilişkin hükümler taşõmaktadõr.  

7.1.1.2.2. Kurumsal Durum 

Ormanlarõmõzõn yangõndan korunmasõna ilişkin faaliyetler; merkezde �Orman 
Yangõnlarõnõ Önleme ve Mücadele Dairesi Başkanlõğõ� ve bu başkanlõğa bağlõ �Orman 
Yangõnlarõnõ Önleme Şube Müdürlüğü� tarafõndan yürütülmektedir.  

Orman yangõnlarõ ile mücadelede  koordinasyon, ülke genelinde Orman Genel 
Müdürlüğü adõna Orman Koruma ve Yangõnla Mücadele Dairesine bağlõ Orman yangõnlarõnõ 
Önleme Şube Müdürlüğü bünyesinde �Yangõn Harekat Merkezi�nden sağlanmaktadõr. 
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aire başkanlõğõ şemasõ aşağõda belirtilmiştir.  

       ⇓                ⇓               ⇓                ⇓                 ⇓  

   ⇓⇓⇓⇓  

uruluş şemasõnda görülen, Orman Yangõnlarõnõ Önleme Şube Müdürlüğü, buna bağlõ 
Harekat Merkezi, Havacõlõk Şubesi ile Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlükleri 
n doğruya yangõnla ilgili  merkezi birimleri teşkil etmektedirler. 

rman yangõnlarõ ile mücadele organizasyonu, taşrada da Orman Genel Müdürlüğü�ne 
imler tarafõndan yürütülmektedir.   

rman Genel Müdürlüğü�nün taşra teşkilatõ ise bütün ülkeyi kapsayacak şekilde ve 
arlõğõ ile ilişkili olarak 27 Orman Bölge Müdürlüğü, bu bölgelere bağlõ 248 Orman 

üdürlüğü ve bunlarõnda altõnda 1350 adet Orman İşletme Şefliği şeklinde örgütlenmiş 
içerisinde bulunmaktadõr. 

rman yangõnlarõ ile ilgili mücadelede esas organizasyon, orman işletme müdürlükleri 
e oluşturulmaktadõr. Orman işletme şefliklerinin müstakil organizasyonlarõ olmayõp, 
lanlarõnõn miktarõna  ve yangõna hassaslõk durumlarõna göre işletme şeflikleri, işletme 
ğü organizasyonu içerisinde yer almaktadõrlar. 

er orman işletme müdürlüğünün yangõnla mücadele planlamasõ ve yangõn söndürme 
unmakta ve çalõşmalar bu plan esaslarõ çerçevesinde yürütülmektedir.  
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Orman Bölge Müdürlükleri de sorumluluk alanlarõnda, her türlü planlama, eğitim,orman 
yangõnlarõ ile mücadeleye halkõn iştirakini temin, mahalli ve yerel yönetim birimleri ile ortak 
çalõşmalar yaparak bölgesel imkanlardan yararlanma ve gerektiğinde yangõnlara askerlerin 
katõlõmõnõ sağlama konularõnda etkin görevler yapmaktadõr. 

7.1.1.2.3. Yangõnlarõn Analizi 

Orman yangõnlarõ sosyal, ekonomik, ekolojik ve kültürel boyutu olan çok yönlü bir 
olgudur. Orman yangõnlarõ ile mücadele genel anlamda yangõn öncesinde alõnan koruyucu ve 
önleyici tedbirler ile yangõn esnasõnda yapõlan söndürme çalõşmalarõndan oluşur. Gerek koruyucu 
ve önleyici tedbirlerin, gerekse söndürme çalõşmalarõnõn planlanmasõ ve başarõlõ bir şekilde 
uygulanmasõ, yangõna etki eden tüm faktörlerin çok iyi bir şekilde analiz edilmesi ile sağlanõr. 
Bu konuda yangõn istatistiklerinin önemi büyüktür. Bu yüzden yangõn sicil fişlerinin titizlikle 
hazõrlanmasõ gerekir. 

Orman yangõnlarõnõ üç alt başlõk altõnda analiz etmek mümkündür.  

Orman Yangõnlarõnõn Çõkõş Sebepleri 

Yangõnla mücadelenin iyi planlanabilmesinde yangõnlarõn çõkõş sebeplerinin doğru olarak 
belirlenmesinin önemi büyüktür. Ülkemizde orman yangõnlarõnõn çõkõş sebepleri incelendiğinde; 
%48 inin ihmal ve dikkatsizlikten, %28 inin bilinmeyen nedenlerden, %14 ünün kasti 
sebeplerden, %6 sõnõn kaza olaylarõndan ve %4 kadarõnõn da yõldõrõmlardan meydana geldiği 
görülmektedir. 

 Nedeni bilinmeyen yangõnlarõn da insanlar tarafõndan çõkarõldõğõ anlaşõlmakla beraber, 
hangi amaçla yakõldõğõ kesin olarak anlaşõlamadõğõndan meçhul ifadesi kullanõlmaktadõr. Buna 
göre yangõnlarõn %96 sõnõn insanlar tarafõndan çõkarõldõğõ aşikar olduğundan, alõnan tedbirler de 
insanlara yönelik olmaktadõr. 

İhmal ve dikkatsizlik kaynaklõ yangõnlar arasõnda; anõz yakma ve tarla temizlemeden, 
sigaradan,  piknik ateşi, çoban ve avcõ ateşinden kaynaklanan yangõnlar başõ çekmektedir. 
Kazalar arasõnda ise bilhassa enerji nakil hatlarõ kopmalarõndan kaynaklanan yangõnlar önemli 
oranlarõ teşkil etmektedir. Kasti yangõnlar arasõnda ise ormandan tarla açma, ormancõlõk 
sahasõnda iş temin etme, suç izlerini örtme ve terör amaçlõ yangõnlar önemli yer tutmaktadõr. 

Yangõn Çõkõş Zamanlarõ 

 Orman yangõnlarõnõn %90 õ, gündüz 10-19 saatleri arasõnda çõkmakta, yine yaklaşõk %85-
90 oranõndaki  çok büyük çoğunluğu 01.Haziran-30.Ekim dönemini kapsayan �Yangõn 
Mevsiminde�  görülmektedir  

Yangõnlarõn Coğrafi Bölgelere Dağõlõmõ 

 Ülkemizde orman yangõnlarõ; Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinin, kõyõlardan 150 km 
içlerine kadar olan kõsõmlarõnda yoğunlaşmakta, Muğla, Antalya, İzmir ve Çanakkale Orman 
Bölge Müdürlükleri bu konuda  ilk dört sõrayõ alarak yangõnlar için en tehlikeli yöreleri 
oluşturmaktadõr. 
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7.1.1.2.4. Orman Yangõnlarõnõ Önleme ve Mücadele Faaliyetleri 

Yapõlan analizler õşõğõnda bir taraftan yangõnlarõn çõkmasõna mani olmak, diğer yandan 
çõkabilecek yangõnlarõn zararlarõnõ en aza indirmek maksadõyla aşağõda belirtilen çeşitli 
koruyucu, önleyici ve yangõna müdahale tedbirleri alõnmaktadõr.  

Eğitim Faaliyetleri 

Yangõn sebeplerinin incelenmesinden de anlaşõldõğõ gibi, ülkemizde orman yangõnlarõnõn 
%96 sõ insanlar tarafõndan çõkarõlmakta, bunlar arasõnda ihmal ve dikkatsizlik sonucu olanlar 
büyük bir yekün tutmaktadõr. Bu yüzden ormanlarõmõzõn yangõnlardan  korunmasõ için eğitim ve 
halkla ilişkiler konusuna büyük önem verilmesi gerekmektedir. Orman Teşkilatõnca da halkõn, 
gençlerin, çocuklarõn ve orman köylülerinin bilinçlendirilmesi için; belli gün ve haftalara iştirak 
edilerek tanõtõmlarda bulunmak, radyo ve televizyon programlarõna katõlmak, çeşitli afiş, pankart, 
el ilanlarõ ve video kasetleri dağõtmak, başta gönüllü kuruluşlar olmak üzere,spor, sanat ve iş 
dünyasõnõn katõlõmõyla destek  kampanyalarõ düzenlemek, çocuk dergisi çõkartmak ve çocuk 
tiyatrosu oluşturmak,öğrencilere yönelik seminerler,konferanslar, yarõşmalar, kamp ve gezi 
faaliyetleri düzenlemek, gönüllü kervanõ oluşturmak, köy ziyaretleri gerçekleştirmek, avcõlarõn, 
çobanlarõn ve diğer hedef kitlenin eğitimlerini yapmak, ödüllendirmelerde bulunmak gibi çeşitli 
çalõşmalar yapõlmakta ve bu çalõşmalar her yõl biraz daha yaygõnlaştõrõlmaktadõr.  

Bunlara ek olarak, yangõnla mücadele çalõşmalarõnõ yönetecek olan teknik elemanlar ile 
söndürme çalõşmalarõnda görev alacak işçilerin eğitimine de önem verilmekte, bu maksatla 
Muğla-Yõlanlõ�da ve Antalya-Düzlerçamõ�nda mevcut eğitim merkezlerinde personel eğitimleri 
yapõlmaktadõr. 

Halk-Orman İlişkilerinin Düzenlenmesi 

Orman yangõnlarõnõ önleme ve sündürme görevinin Orman Teşkilatõna verilmesi 
nedeniyle, ormanlarõn bitişiğinde ve içerisinde yaşayan halkla Orman İdaresi arasõndaki 
ilişkilerin düzenlenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Orman yangõnlarõnõn yõllar itibarõ ile 
yapõlan analizleri de bu hususu doğrulamakta, halk ile orman idaresi arasõndaki ilişkilerin 
bozulduğu yõllarda yangõnlarda önemli artõşlar görülmektedir. 

Ülkemizde orman halk ilişkilerinin düzeltilmesi için, her türlü orman işçiliği öncelikle 
orman içi ve kenarõndaki köylülere verilmekte ve bunlarõn işe ehil olmamalarõ halinde ise orman 
işlerine olan ilgilerinin  artõrõlmasõna çalõşõlmaktadõr. 

Orman içi ve kenarõndaki vatandaşlarõn ihtiyaçlarõ zamanõnda karşõlanarak Devlete olan 
güven ve sevgileri geliştirilmektedir. 

Orman içi ve kenarõndaki köylerin kadastro ve mülkiyet işleri  öncelikle çözülmeye 
çalõşõlmaktadõr. 

İşsizlik ve ekonomik sõkõntõ çeken orman köylülerinin kredi ile desteklenip 
işlendirilmesine gayret edilmektedir. 

Yapõlan ağaçlandõrma çalõşmalarõnda; tali ürünlerinden istifade edilen, kestane, ceviz, 
fõstõk çamõ v.s. gibi türlerin dikilmesine, tõbbi ve aromatik bitkilerle yemeklik mantar 
üretilmesine, mera õslahõ gibi projelere ağõrlõk verilerek halkõn gelir düzeyinin yükseltilmesine 
çalõşõlmaktadõr. 
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Ulaşõm Tedbirleri 

Bir yandan teknik ormancõlõk faaliyetlerini sürdürmek, diğer yandan çõkabilecek orman 
yangõnlarõnõ söndürebilmek bakõmõndan orman yollarõnõn önemi büyüktür. Orman Genel 
Müdürlüğü�nce düzenlenmiş olan yol şebeke planlarõna göre, planlanan toplam orman yolu 
ağõnõn uzunluğu yaklaşõk 203 bin km dir. Bunun 129 bin Km. lik kõsmõ gerçekleştirilmiş olup 
yangõn mevsiminden önce her yõl gerekli olanlarõn bakõmlarõ yapõlmaktadõr.  

Yangõn Emniyet Yollarõ - Yangõn Emniyet Şeritleri  

Ormanlarõn  yangõnlara karşõ çok hassas olduğu bölgelerde hem yangõnlara kolayca 
müdahale edebilmek, hem de normal şartlar altõnda cereyan eden yangõnlarõn belli büyüklükleri 
aşmasõna mani olmak için Yangõn Emniyet Yollarõ yapõlmaktadõr. Kalkõnma Planlarõ ilke ve 
tedbirleri ile 6831 Sayõlõ Orman Yasasõ�nõn 75 nci maddesi gereğince inşa edilen yangõn emniyet 
yollarõnõn miktarõ (ağaçlandõrma alanlarõnda gerçekleştirilen miktar dahil) 17700 Km ye 
ulaşmõştõr. 

Yangõn emniyet yollarõ 6-15 metre genişliğinde yapõlmakta ve genellikle çõplak alan 
olarak muhafaza edilmektedir. Yangõn emniyet yollarõ tek başõna yangõnõ önleyemedikleri ve 
meyilli arazilerde erozyona sebep olduklarõ gerekçesi ile çeşitli çevrelerce sorgulanmaktadõr. 
Orman Teşkilatõ�nca da fazla meyilli yerlerde nispeten geniş olarak yapõlan yangõn emniyet 
yollarõnõn yangõna dayanõklõ ağaç türleri ile takviye edilmesi çalõşmalarõna başlanmõştõr. Bu 
maksatla yangõn emniyet yollarõnõn kenarlarõna, yangõna karşõ dayanõklõ türlerden olan Piramidal 
servi (Cupressus sempervirens var. pyramidalis) dikilmektedir. 

Orman yangõnlarõnõn tepe yangõnõna dönüşmemesi ve yol kenarlarõndan atlamamasõ için, 
mevcut orman yolu ve yangõn emniyet yollarõnõn kenarlarõnda �Yangõn Emniyet Şeritleri�(YEŞ) 
de oluşturulmaktadõr. Yangõn emniyet şeritleri, tek taraflõ veya çift taraflõ  olarak 60-120 metre 
genişliğinde tesis edilmektedir. Bu maksat için geliştirilmiş standartlar çerçevesinde bugüne 
kadar 8879 km uzunluğunda YEŞ tesis edilmiştir. Bu şeritlerin bir diğer çeşidi de, yangõna 
dayanõklõ ağaç türlerinin yapay olarak kullanõldõğõ rüzgar perdeleridir. Ülkemizin yangõna hassas 
yörelerinde de yetişebilen  Cupressus sempervirens var. pyramidalis türünden, özellikle yeni 
plantasyonlarda bu amaçla da istifade edilmektedir. 

Yangõna Hassaslõk Açõsõndan Orman İşletmelerinin  Sõnõflandõrõlmasõ 

Ormanlõk alanlar; yangõn çõkma olasõlõğõ, çõkan yangõnlarõn yayõlma riski ve taşõdõğõ 
değerler açõsõndan tehlike sõnõflarõna ayrõlmakta ve mücadele organizasyonu bu tehlike 
sõnõflarõna bağlõ olarak oluşturulmaktadõr.  

İşletmelerin yangõna hassasiyet sõnõflamasõ 20 yõllõk ortalama yangõn sayõsõna göre 
yapõlmakta, bu konuda ortalama yanan saha ve yanabilir orman alanõ da dikkate 
alõnmaktadõr.Yõllõk ortalama yangõn sayõsõ 10 adetten fazla olan işletmeler yangõna 1�nci 
derecede hassas grubu oluşturmaktadõr.  

Yangõnlarõn Gözetlenmesi 

Yangõnla mücadelede yangõnlarõn en kõsa zamanda tespiti ve müdahale edilmesi çok 
önemlidir. Bu maksatla  orman yangõnlarõnõn sürekli olarak gözetim altõnda tutulmasõna ihtiyaç 
duyulmaktadõr. 
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Ülkemizde orman yangõnlarõnõn gözetlenmesi, Orman Genel Müdürlüğü (O.G.M.) 
tarafõndan yapõlan iyi bir planlama sonucu kurulmuş bulunan yangõn gözetleme kule ve 
kulübelerinde, �Yangõn Mevsimi� boyunca çalõştõrõlan nöbetçi gözetleyici personel tarafõndan 
yürütülmektedir. Yangõn gözetleme kuleleri õşõnsal metotla belirlenen iyi görüşü sağlayan 
yerlerde kurulmuştur. Halen ormanlarõn %95 ini görecek şekilde, 18-25 km ara ile kurulmuş 
bulunan 1999 yõlõ sonu itibariyle 882 adet fiilen kullanõlan yangõn gözetleme kule ve kulübesi 
mevcuttur. 

Kulelerde genellikle 2-3 kişilik gözetleme personeli çalõştõrõlmakta ve bunlarõn bir aile 
olarak görevlendirilmesine özen gösterilmektedir. 

Merkezlere 2400 km uzunlukta kule yolu ile bağlanmõş olan ve bir kõsmõ iptidai durumda 
olan gözetleme kulelerinin yenilenmesi çalõşmalarõ sürdürülürken, enerji ihtiyaçlarõ da özellikle 
son yõllarda yapõlan alõmlarla 2000 yõlõndan itibaren fotovoltatik sistemle karşõlanmaktadõr. 

Gözetleme merkezlerinde genellikle çõplak gözle veya dürbün vasõtasõ ile gözetleme 
yapõlmakta, ayrõca açõ ölçer aletler de kullanõlmaktadõr. 

Kuleler tarafõndan görülemeyen yerler, bilhassa tehlikeli zamanlarda hava araçlarõ ile de 
gözetlenmekte, ayrõca çok özel durumlarda ve yörelerde seyyar gözetleyiciler de 
kullanõlmaktadõr. 

Yangõn Haberleşmesi 

Yangõn gözetleme kuleleri tarafõndan yapõlan tespit işlemi, durumun ilgili merkezlere 
haber verilmesi halinde anlam kazanabilir. Yangõnla mücadelede haberleşmenin önem arzetmesi 
sebebiyle 21.05.1955 gün ve 4/5153 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile Orman Teşkilatõ�na özel 
telsiz şebekesi kurma yetkisi vermiştir.  

Bu yetkiden hareketle OGM, telsiz şebeke ağõnõ günden güne geliştirmiş, halen de 
kullandõğõ cihazlarõ modernize etmeye çalõşmaktadõr.  

İşletmelerde mevcut VHF telsizleri yanõnda Orman Genel Müdürlüğü ile Orman Bölge 
Müdürlükleri arasõnda iletişim sağlayan SSB telsiz sistemi de faal durumda bulunmaktadõr. 1999 
yõlõ sonu itibariyle O.G.M.�nin elinde bir kõsmõ demode durumda olan 12121 adet muhtelif telsiz 
cihazõ, satõn alma işlemi tamamlanan 5450 adet telsizin ilavesi ile  2000 yõlõnda  17 571 adete 
çõkarõlmõştõr.  

Merkezlerarasõ haberleşmelerde telsiz sistemi yanõnda telefon ve faks hizmetlerinden de 
yaygõn olarak yararlanõlmaktadõr.  

Telsiz şebeke ağõnõn gelişmesi ve Türk Telekom�un hizmetlerinin yaygõnlaşmasõ sonucu, 
önceki yõllarda orman işletmeleri ile şeflikler ve şefliklerle yangõn gözetleme kuleleri arasõnda 
çekilen telefon hatlarõ, bölge müdürlüklerinde kurulan telexler işlevlerini büyük ölçüde 
tamamlamõştõr. 

Yangõn ihbarõnda yurttaşlarõn katõlõmõnõ sağlamak bakõmõndan yangõna hassas il 
merkezlerinde kurulmuş bulunan 177 nolu ücretsiz yangõn ihbar telefonundan da 
yaralanõlmaktadõr.   
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Bunlara ek olarak birimler arasõnda bilgisayarlõ haberleşme sisteminin kurulmasõ 
çalõşmalarõ da devam etmektedir.  

Yangõn Müdahale Ekipleri 

Orman yangõnlarõ ile mücadele faaliyetleri O.G.M. tarafõndan yayõnlanan  285 Sayõlõ 
Tebliğ esaslarõ çerçevesinde yürütülmektedir. Bu tebliğe göre yangõn söndürme ekipleri;  

-İlk Müdahale Ekipleri 

-Hazõr Kuvvet Ekipleri 

-Seyyar (gezici) Ekipler 

-Arazöz Ekipleri 

-Helikopter Ekipleri  şeklinde belirlenmiştir. 

6831 Sayõlõ Yasanõn 75 nci maddesi gereği Orman Teşkilatõ�nõn taşra birimlerinde 
yangõnlarõn tehlike arz ettiği Haziran-Ekim aylarõ arasõnda yangõnla mücadele çalõşmasõ yapacak 
ekipler kurulmaktadõr. Ekim ayõnõn sonunda dağõtõlan bu ekipler ertesi yõl yine aynõ yerde 1 
Haziran tarihinden itibaren, hava şartlarõna da bağlõ olarak tekrar oluşturulmaktadõr. Yangõn ilk 
müdahale ekiplerinin sayõlarõ yõldan yõla çok büyük değişiklikler göstermemekte, buna karşõlõk 
yangõnlarõn gelişimine göre konuşlanma yerleri değiştirilebilmektedir. 1999 yõlõ sonu itibariyle  
742 adet ilk müdahale ekibi kurulmuştur. Son yõllarda işçi maliyetlerindeki artõşlar yüzünden 
hazõr kuvvet ekipleri oluşturulmamaktadõr. 

Ekiplerde 5 ile 15 arasõnda değişen ve orman köylülerinden seçilen işçiler 
çalõştõrõlmaktadõr. Yangõn ekip işçiliği aynõ zamanda orman köylülerine en yaygõn sosyal 
güvenlik hizmeti götüren faaliyet dalõnõ oluşturmaktadõr. 

Arazi araçlarõyla motorize edilmiş yangõn ekipleri, TSE standartlarõna uygun, yüksek 
verimli, kolay taşõnabilir, tõrmõk, çapalõ tõrmõk, kürek, kazma, balta, baltalõ kazma, tahra, testere 
gibi el aletleri ile donatõlmaktadõr. Müdahale ekipleri ayrõca dozer, arazöz, loder, greyder, 
pompalõ su tankõ, traktör, pulluk gibi makinalarla da desteklenmektedir.  

Orman yangõnlarõ ile mücadele çalõşmalarõnda arõzi durumlarda 5 er kişilik yaya seyyar 
ekipler de oluşturulmaktadõr. 

Orman yangõnlarõ ile mücadelede en etkili ekipler arazöz ekipleridir. 1999 yõlõ sonu 
itibariyle OGM nin elinde 414 adet arazöz bulunmaktadõr. Arazözler  Bölge Müdürlüklerine 
yangõna hassasiyet derecelerine göre dağõtõlmõştõr. Arazözlerin marka ve modelleri değişik 
olmakla birlikte yaklaşõk olarak ayni ekipmanlarõ kullanmaktadõrlar. Arazöz ekiplerinde 3-5 işçi 
çalõştõrõlmaktadõr.  

Orman yangõnlarõ ile mücadelede en etkili yer aracõnõn dozerler olduğu bilinmektedir. 
Orman Teşkilatõ bünyesinde 1997 yõlõna kadar orman yollarõnõn yapõmõ için orman 
anatamirhaneleri kurulmuş ve çeşitli iş makinalarõ tedarik edilmiştir. Bu makinalardan,  orman 
yangõnlarõnõn söndürülmesinde de etkin şekilde yararlanõlmõştõr. 1997 Yõlõndaki  politika 
değişikliği sonucu orman tamirhanelerinin kapatõlmasõndan sonra da, OGM, 123 adet dozeri 
münhasõran orman yangõnlarõ ile mücadele için elinde bulundurmaya devam etmektedir.  
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Bunlara ek olarak greyderler ile paletli ve lastik tekerlekli yükleyicilerden de yangõn 
mücadelesinde yararlanõlmaktadõr.  

OGM bir taraftan arazöz sayõsõnõ artõrma, diğer yandan ekonomik ömrünü doldurmuş 
olan iş makinalarõnõ yenileme çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.  

Orman yangõnlarõ ile mücadele organizasyonunda son zamanlarda  helikopterler de önem 
kazanmõştõr.  

Ülkemizde orman yangõnlarõna karşõ helikopter kullanõmõna ilk kez 1988 yõlõnda 
başlanõlmõş olup bu maksatla 3 tanesi mürettebat hariç 3 kişi, 3 tanesi de mürettebat hariç 8 kişi 
taşõyabilen 6 helikopter satõn alõnmõştõr. 

Söz konusu helikopterlerden orman yangõnlarõ ile mücadele faaliyetlerinde; müdahale 
timlerinin taşõnmasõ, keşif, gözetleme ve yangõnõn yönetimi hizmetlerinde başarõ ile istifade 
edilmesi sonucu yangõnlarda hava araçlarõnõn kullanõmõ genişlemiş, özellikle eski Demirperde 
ülkelerinden kiralanan helikopterlerden de yararlanõlmaya başlanmõştõr. 

1997 yõlõnda 15 adet genel maksat, 1998 yõlõnda da 14 adet genel maksat, 4 adet su atar, 2 
adet ağõr yük helikopteri, yangõn mevsiminde ortalama 100 gün müddetle kiralanmõştõr. Yangõna 
erken müdahale etmek üzere helikopterle taşõnan işçilere helikopter ekibi denilmektedir. Bu 
ekipler 15 şer kişiden oluşturulmakta ve ekip işçilerinin daha genç, daha dinç, daha dinamik 
olmalarõna ve uçma şartlarõna dayanõklõ bulunmalarõna özen gösterilmektedir. Helikopter 
ekiplerinden çok istifade edilmekte, ihtiyaç durumunda diğer ilk müdahale ekipleri de zaman 
zaman helikopterlerle taşõnmaktadõr. 

Uçak Kullanõmõ 

Orman yangõnlarõnda uçak kullanõmõna 1985 yõlõnda THK�nõn elinde bulunan Dromader 
tipi zirai mücadele uçaklarõ ile başlanmõştõr. Bu uçaklarla keşif yapõlmasõ ve yangõnlara havadan 
su atõlmasõ konusunda başarõlõ operasyonlar yapõlmõştõr.  

1996-1997 yõllarõnda orman yangõnlarõna müdahalede amfibik uçaklar da kullanõlmõş ve 
başarõlõ sonuçlar alõnmõşsa da kiralama fiyatlarõnõn gündelik 17 500 Dolar gibi yüksek seviyede 
olmasõ yüzünden bu işleme son verilmiştir.  

Buna karşõlõk uçak kullanõmõ konusunda diğer yurtiçi kaynaklardan  yararlanma 
çalõşmalarõna başlanmõştõr. 

Bu maksatla 1999 yõlõnda Hava Kuvvetleri Komutanlõğõ, Savunma Sanayi Müsteşarlõğõ 
ve Orman Bakanlõğõ�nõn ortak projesi olarak Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan C-130 tipi 
askeri nakliye uçağõ, yangõn kiti takõlmak suretiyle yangõn uçağõna dönüştürülmüş ve yapõlan 
deneme çalõşmalarõndan olumlu sonuçlar alõnmasõ üzerine sistemin yaygõnlaştõrõlmasõ ve ilk 
etapta 3 uçaklõk filo oluşturulmasõ kararlaştõrõlmõştõr. 

Diğer taraftan Deniz Kuvvetleri Komutanlõğõ envanterinde iken kullanõmdan kaldõrõlan S-
2E deniz karakol uçaklarõnõn  TAI tarafõndan yangõn uçağõna dönüştürülmesi çalõşmasõna 
başlanmõş, ilk uçaktan başarõlõ sonuçlar alõnmõştõr. 

2000 ve müteakip yõllarda kaynak temin edildiği takdirde 14 uçağõn daha modifikasyon 
çalõşmasõ yapõlacaktõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    182 

Uçak ve helikopterlerden personel taşõma yanõnda yangõna su atma konusunda da 
yararlanõlmõş, buna karşõlõk yangõn geciktirici kimyasal madde kullanõmõ yapõlmamõştõr. İleriki 
yõllarda bu uygulamanõn da yaygõnlaştõrõlmasõ düşünülmektedir. 

Gerek uçak, gerekse helikopter konusunda Orman Bakanlõğõ halen envanterinde bulunan 
6 adet helikopter dõşõnda ilave hava aracõna sahip olmayõ düşünmemekte, ihtiyaçlarõnõ yangõn 
mevsimine münhasõr olmak üzere kiralama yöntemiyle karşõlamayõ daha ekonomik bulmaktadõr. 
Bu yaklaşõm üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarõ tarafõndan da desteklenmektedir. 

Diğer İnsan Kaynaklarõ; Köylüler , Askerler , Gönüllüler 

6831 Sayõlõ Orman Kanununun 69 ncu maddesine göre; yangõna civar köy ve kasabalarda 
yaşayan 18-50 yaş arasõndaki bütün erkek nüfus, ellerinde bulunan söndürme araçlarõ ile birlikte 
yangõnõn söndürülmesine gitmek ve söndürme çalõşmalarõna katõlmak zorundadõrlar. Yangõn 
söndürme planlarõnda hangi yangõnlara öncelikle hangi yöre insanlarõnõn gideceği belirlenmiştir. 
Orman işletme müdürlükleri, yangõn mükellefi köylü yangõn söndürücüler için yedek yangõn 
söndürme malzemeleri bulundurmakta ve yangõn söndürmeye gelenlere bu malzemelerden 
verilerek yangõnõn söndürülmesine olan katkõlarõ artõrõlmaktadõr.  

Orman yangõnlarõnõn söndürülmesine  17 794 adet yerleşim yerinde yaklaşõk   766 000 
yangõn söndürme mükellefinin katõldõğõ hesaplanmõştõr. 

Orman yangõnlarõna müdahalede bir diğer insan kaynağõnõ askeri birliklerimiz 
oluşturmaktadõr. 

Yangõnlarõn söndürülmesinde orman yangõn ekipleri ve yerel güçler yetersiz kaldõğõnda 
askeri birliklerden yardõm talep edilmektedir. Hangi yöredeki yangõnlara hangi askeri birlikten 
yardõm alõnacağõ planlarda yer almaktadõr. 

Her biri 96 askerden oluşan 100 dolayõnda �Yangõn Söndürme Bölüğü� büyüyen 
yangõnlarda görev yapmak üzere eğitilmektedir. 

Ülkemizde yangõn söndürme amaçlõ gönüllü kuruluşlar henüz yaygõn olarak 
bulunmamaktadõr. Bununla beraber gelişen çevre bilinci ve değişen toplum anlayõşõ çerçevesinde 
son zamanlarda orman yangõnlarõnõn söndürülmesi için de gönüllü katõlõm talepleri meydana 
gelmeye başlamõştõr. OGM gönüllü kuruluşlara yangõn söndürme eğitimi ve yangõn malzemeleri 
temini konusunda yardõmcõ olmaktadõr.  

Teknik ve İdari Önlemler  

Ormanlarda yangõn riskini azaltmak için, iklim koşullarõnõn elverdiği ölçüde karõşõk 
orman kurulmasõna özen gösterilmekte, aşõrõ yanõcõ madde birikimini engellemek için ormanlar 
bakõmlõ tutulmakta, mümkün olduğunca temiz bir ormancõlõk yapõlmasõna çalõşõlmaktadõr. Sõnõrlõ 
da olsa zaman zaman budama teknikleri de kullanõlmaktadõr. 

Genç ormanlarõn bakõmõndan elde edilen ince materyalin selüloz ve lif yonga sanayine 
verilebilir olmasõ bu konudaki çalõşmalara güç kazandõrmaktadõr.  

Kontrollü ateş yöntemiyle yanõcõ madde planlamasõ henüz yok denecek seviyededir. Bu 
konuda sorumlu teknik elemanlara özgüven kazandõrõlmasõ çalõşmalarõna başlanmõş 
bulunmaktadõr. 
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Halkõn kontrolsüz olarak ormana girmesine engel olmak amacõyla orman içi dinlenme 
yerleri yapõlmaktadõr. Orman içi dinlenme yerlerine ücretle girilmesi, bu tesislerden beklenen 
faydayõ önemli ölçüde sõnõrlamakta olup, bu konuda değişik seçenekler üzerinde çalõşmalar 
yapõlmaktadõr. 

Özellikle yaz dönemlerinde trafik yoğunluğunun arttõğõ bölgelerde orman içinden geçen 
yollarõn etrafõ temizlenerek, yangõn çõkma ihtimali azaltõlmaya çalõşõlmaktadõr.  

Yangõn riskinin arttõğõ dönemlerde valilikler eliyle ormana girme yasağõ konulmakta, 
zaman zaman yerel şartlarõ göz önünde bulunduran ilave yükümlülükler getirilmektedir.  

Meteorolojik Bilgiler  

Orman yangõnlarõnõn oluşumu ve gelişiminde büyük tesir icra eden meteorolojik şartlarõn 
yakinen takibi maksadõyla Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü 
imzalanmõştõr. Bu çerçevede kõsa , orta ve uzun dönemli tahmin bilgileri, merkezde Orman 
Genel Müdürlüğüne, taşrada Orman Bölge Müdürlüklerine muntazaman verilmektedir. 

Diğer yandan ormanlõk yörelerdeki lokal meteorolojik bilgilerin Orman Teşkilatõ 
birimlerinin kontrolünde olmak üzere değerlendirilmesi için yangõna hassas yörelerde hava 
değerleri ölçüm istasyonlarõnõn kurulmasõna çalõşõlmaktadõr. 

Su Kaynaklarõ; Göletler - Havuzlar  

Yangõnla mücadele çalõşmalarõnda arazöz sayõsõnõn artmasõ üzerine yeterli su sağlanmasõ 
önemli hale gelmiş, bu maksatla OGM tarafõndan havuz ve gölet yapõmõna hõz verilmiştir. 

1999 yõlõ sonu itibariyle 300 adet yangõn havuzu, 19 adet gölet yapõlmõştõr. 

Bunlara ek olarak bir yandan mevcut doğal su kaynaklarõ, öte yandan diğer kuruluşlar 
tarafõndan yapõlmõş olan tesisler de koordinatlõ olarak planlara alõnmakta, yangõn anõnda 
bunlardan da yararlanõlmaktadõr.  

Yangõnla Mücadele Harcamalarõ 

Orman yangõnlarõyla mücadele faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
Bütçesi gelirlerinden karşõlanmaktadõr. Konsolide bütçe brüt gelirlerinin % 8 ine tekabül eden 
yangõn harcamalarõnõn oranõ, son yõllarda satõş gelirlerinin ciddi ölçüde azalmasõnõn da etkisiyle 
artõş göstermiş, 1997 yõlõnda % 12, 1998 yõlõnda da % 13.3 ü seviyesine ulaşmõş, 1999 yõlõnda ise 
gelirlerin %20sini aşmõştõr. 

15 Ağustos 1999 paritesine göre 60 milyon Dolar civarõnda olan harcamalarõn % 78 lik 
bölümü işçi ücretlerine gitmekte, % 8 lik bölümü helikopter kirasõna, % 2.5 lik bölümü de araç 
ve treyler kiralamalarõna harcanmaktadõr. Geride kalan kõsõm iş makinalarõ, el aletlerinin alõmõ, 
mükelleflere alõnan kumanya giderleri, yangõn emniyet şeritlerinin tesis ve bakõm giderlerinde 
kullanõlmaktadõr. 

Yangõnla mücadele harcamalarõnõn her geçen yõl artõş göstermesi bu konuda ciddi kaynak 
arayõşlarõnõ zorunlu kõlmaktadõr.   



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    184 

Yapõlan organizasyon düzenlemeleri sonucunda 1989-1998 yõllarõ arasõnõ kapsayan 10 
yõllõk dönemde çõkan yangõn sayõsõ, yanan saha ve birim yangõna isabet eden alan miktarõ    
Tablo 67 de gösterilmiştir. 
 
Tablo 67: Son 10 Yõllõk (1990-1999) Orman Yangõnlarõnõn   Sayõ Ve Alan İlişkisi 
 

Yõllar Yangõn Sayõsõ Yanan Alan (ha) Bir Yangõna Düşen 
Alan (ha) 

1990 1750 13742 7,97 
1991 1481 8081 5,46 
1992 2117 12232 5,78 
1993 2545 15393 6,05 
1994 3239 38128 11,77 
1995 1770 7676 4,34 
1996 1645 14922 9,07 
1997 1339 6316 4,72 
1998 1932 6764 3,50 
1999 2072 5806 2,80 
Yõllõk 

Ortalama 
1989 12906 6,48 

7.1.1.2.5. VII. Beş Yõllõk Plan Dönemindeki Amaçlar, Hedefler ve Gerçekleşmeler 

Orman yangõnlarõyla mücadelede etkinliği arttõrmak maksadõyla VII. Beş Yõllõk Plan 
döneminde;  

1-Anayasa ve mevcut kanunlar çerçevesinde ormanlarõmõzõn yangõndan korunmasõ 
sorununa yaklaşõm sağlamak ve özellikle insanlarõn neden olduğu yangõnlarõ önlemek için 
gerekli tüm tedbirlerin bir milli organizasyon içinde ele alõnmasõ, bunu sağlamak için de resmi, 
özel ve tüzel kuruluşlara dayalõ orman yangõnlarõyla mücadele organizasyonunun meydana 
getirilmesi, 

2-Yangõnlarõndan doğan zararõ asgari düzeye indirebilmek için, halkõn orman sevgisini 
artõrmak amacõ ile orman radyosu kurulmasõ veya radyo ve televizyonlardan orman ve orman 
yangõnlarõ ile ilgili devamlõ programlar yayõnlanmasõ, 

3-Mevcut anayasa, yasa ve yönetmelik hükümlerine tam olarak uyulmasõ, orman içi 
rekreasyon alanlarõna gelenlerin uyarõlmasõ,  

4-Sabit ve mobil meteoroloji istasyonlarõ kurulmasõ, 

5-Su havuz ve göletleri yapõlmasõ, arazöz sayõsõnõn artõrõlmasõ, orman itfaiyesi kurulmasõ, 
kimyasal maddelerden yararlanõlmasõ 

6-Gözetleme ve haberleşme imkanlarõnõn modernleştirilmesi, 

7- Havadan mücadelenin, faydalõ olacağõna inanõlan zaruri yerlerde, göz önünde 
bulundurulmasõ,  
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8- Yangõn amiri, yangõn personeli ve askerlerin yangõn sezonu dõşõnda hazõrlanacak kurs 
ve uygulamalardan geçirilerek  eğitilmesi, 

9-Yangõn emniyet yol ve şeritlerinin yapõmõna önem verilmesi ve tehlikenin fazla olduğu 
yörelerdeki ağaçlandõrma alanlarõnda, milli parklar ve rekreasyon mõntõkalarõnda  şüceyrat 
temizliği yapõlarak yangõn tehlikesinin azaltõlmasõ,  

10- Orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi, sosyo-ekonomik gelişmeler ile yangõnlar 
arasõndaki ilişkinin ortaya konulmasõ, 

11-Üniversite ve araştõrma kurumlarõnõn orman yangõnlarõ üzerinde sürekli araştõrma ve 
yayõn faaliyetlerinde bulunmasõ, 

12-Tüm ormanlarda ve özellikle yangõna hassas bölgelerde, ormanlara giriş ve çõkõşlarõn 
kontrol altõna alõnmasõ, 

13-Orman yangõnlarõ konusunda her türlü verilerin bir merkezde bilgisayara aktarõlmasõ  
ve sõk sõk değerlendirmelere gidilerek bültenler yayõnlanmasõ, 

14-Ormanlarõn korunmasõ ve yönetimi konusunda 1990 yõlõnda Strasbourg�da 1993 
yõlõnda da Helsinki�de düzenlenen Orman Bakanlarõ konferanslarõnda alõnan kararlar 
doğrultusunda; mevcut yangõn veri sistemimizin gözden geçirilerek, Orman Yangõnlarõ Avrupa 
Veri Bankasõ için geliştirilen sisteme uyarlõ hale getirilmesi amaçlarõyla, 1995 yõlõ ve VII. 
BYKP. Dönemi için Tablo 68�de belirtilen  faaliyetler öngörülmüştür. Bu faaliyetlerin 
gerçekleşme durumu da Tablo 69�da belirtilmiştir. 

Tablo 68: 1995 Yõlõ ve VII. Beş Yõllõk Plan Dönemi İçin Öngörülen Orman Yangõnlarõ İle  

                 Mücadele Tesis ve Ekipmanlarõ 
 

Yõllar İtibariyle Öngörülen (Adet) Tesis ve Ekipman Cinsi 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 * Toplam 

 14 14 14 12 12 11 77 
İlk Müdahale Ekip Binasõ 42 42 42 42 42 16 226 
Yangõn Emniyet Yolu (km) 700 700 700 700 700 590 4090 
Havuz 15 15 15 15 15 38 113 
Arazöz 30 30 30 30 30  150 
Telsiz 1030 1000 1000 1000 1000 5450 10480 
Meteoroloji İstasyonu 17 17 18 18 18  88 
Radyo İstasyonu 1 1 1 1 1  5 
Motorlu Testere 100 100 100 100 100 100 600 
Role Binasõ 3 3 3 3 3 1 16 
Telsiz Atölyesi 2 2 1 1 1  7 
Güneş Enerji Sistemi     82 430 512 

(*) Tahmin 
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Tablo 69: 1995 Yõlõ ve VII. Beş Yõllõk Plan Döneminde Gerçekleşen Orman Yangõnlarõ İle  
                 Mücadele Tesis ve Ekipmanlarõ 

(Adet) 
Yõllar İtibariyle Gerçekleşme  Tesis ve Ekipman Cinsi 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 * Toplam 
Kule İnşaatõ 24 10 17 16 5 11 83 
İlk Müdahale Ekip Binasõ 21 14 12 13 6 16 82 
Yangõn Emniyet Yolu (km) 1491 1409 935 538 218 590 5181 
Havuz 9 21 24 31 3 38 126 
Arazöz 58 61   146  265 
Telsiz 1076  3266   5450 8792 
Meteoroloji İstasyonu        
Radyo İstasyonu        
Motorlu Testere 64 20 20 25  100 229 
Role Binasõ 3 1 1   1 6 
Telsiz Atölyesi        
Güneş Enerji Sistemi     82 430 512 
 
Not: Yangõn emniyet yollarõndaki uygulama fazlalõğõ ağaçlandõrma faaliyetleri esnasõnda cari ödeneklerle yapõlan 
uygulamalardan kaynaklanmaktadõr. Arazöz alõmõndaki fazlalõk MGK onayõ ile uygulamaya konulan dõş kredili 
proje uygulamalarõ sonucu ortaya çõkmõştõr. 
(*) Tahmin 

 
Orman yangõnlarõ mücadele ile ilgili tesis, araç ve gereçlerin mevcut durumu ile 2000 yõlõ 

hedeflerinin gerçekleşmesi halinde VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi sonu itibariyle 
ulaşõlacak miktarõ Tablo 70�de gösterilmiştir. 
 
Tablo 70: VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi Sonu İtibariyle Orman Yangõnlarõ Tesis  
                 ve Ekipmanlarõ Durumu 

(Adet) 
2000 Yõlõ 

Tesis ve Ekipman Cinsi 
1999 Yõlõ Sonu 
İtibariyle Mevcut 

Durum Hedef Gerçekleşme 
(*) 

Toplam 

Yangõn Kulesi  822 11 11 833 
İlk Müdahale Ekip Binasõ 500 16 16 516 
Yangõn Emniyet Yolu 17700 590 590 18290 
Havuz ** 319 38 38 357 
Arazöz 414 -- -- 414 
Telsiz 12121 5450 5450 17571 
Role Binasõ 32 1 1 33 
Telsiz Atölyesi 9 -- -- 9 
Pompalõ Su Tankõ 151 -- -- 151 
Güneş Enerji Sistemi 152 430 430 582 
Motorlu Testere 250 100 100 350 
Motorsiklet *** 106 -- -- 106 

 
Kaynak: OGM, 2000 
(*) Tahmin 
(**) 19 Adet Gölet Dahil 
(***) Yangõnda Kullanõlmakta Olup OGEM Vakfõna Aittir. 

 

7.1.1.2.6.  Sorunlar 

Yapõlan çeşitli çalõşmalara rağmen bir yandan orman yangõnlarõnõn çõkmasõnõn önlenmesi, 
diğer yandan çõkan yangõnlarõn kõsa sürede söndürülmesi konusunda aşağõda belirtilmiş olan 
çeşitli sorunlar varlõğõnõ sürdürmektedir. 
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1- Orman Yangõnlarõ ile Mücadele konusunun, sadece Orman Bakanlõğõ�nõn değil 
Devletin tüm kurumlarõnõn etkin katõlõmõnõ gerektiren bir husus olduğu yeterince anlatõlamamõş, 
halkõn yangõn konusundaki bilinç ve eğitim düzeyi arzulanan seviyeye getirilememiştir. 

2- Radyo ve televizyonlardan etkin ve sürekli yayõn sağlanamamõş, yazõlõ basõnda da 
çõkan yangõnlarõn haber olarak verilmesinin ötesinde halkõn bilinçlendirilmesine yönelik yayõnlar 
yapõlmasõ başarõlamamõştõr. 

3- Cezai yaptõrõmlarõn ağõrlaştõrõlmasõna rağmen anõz yakõlmasõnõn önüne geçilememiş, 
bu konuda diğer devlet kurumlarõnõn ilgisi yaygõnlaştõrõlamamõştõr. 

4- Üretim gücü düşük sarp ve kayalõk yerlerde orman yolu sorunu çözülememiştir. 

5- Ormanlõk alanlardan geçen enerji nakil hatlarõnõn kopmasõnõn önüne geçilememiş, bu 
hatlarõn güzergahlarõnõn lehtar kuruluş tarafõndan temizlenmesi sağlanamamõş, enerji nakil 
hattõndan çõkan ciddi yangõnlara mani olunamamõştõr. 

6- Piknik alanlarõ yeterince genişletilememiş, fiziki yetersizlikleri giderilememiş,  
tesislere girişte alõnan ücretlerin yüksekliği nedeniyle halkõn gelişi güzel piknik yapmasõnõn 
önüne geçilememiştir.  

7- Yangõn emniyet yollarõnõn planlanmasõ ve inşa edilmesi tamamlanamamõştõr. 

8- Ağaçlandõrmalarda karõşõk meşcere tesis edilmesi tam olarak sağlanamamõş, 
ormanlarõmõzõ yangõnlara daha dayanõklõ hale getirecek budama gibi teknikler arzulanan düzeyde 
yaygõnlaştõrõlamamõştõr. 

9- Büyüyen yangõnlarõ bütün boyutlarõyla değerlendirecek kapasitede yangõn amirleri 
yetiştirilememiştir. 

10- Çalõşanlar arasõndaki ücret dengesizliği giderilememiş, son dönemlerde emir komuta 
kademesinde çalõşanlarõn ücretleri, işçi pozisyonunda çalõşanlardan çok düşük seviyede 
tutularak, karar vericilerin moral motivasyonu olumsuz yönde etkilenmiştir. 

11- Su kaynaklarõ yeterli düzeye getirilememiş, her ekibe bir arazöz verilmesi amacõna 
ulaşõlamamõştõr. 

12- Haberleşme araçlarõ arzulanan seviyeye getirilememiştir.  

13- Yaşlanmõş ekip işçilerinin daha genç ve dinamik elemanlarla değiştirilmesi 
sağlanamamõştõr. 

14- Söndürme operasyonlarõ esnasõnda ortaya çõkan acil durumlar için �Kurtarma ve İlk 
Yardõm Sistemi� oluşturulamamõştõr. 

7.1.2. Çözüm Önerileri 

Orman yangõnlarõyla mücadele faaliyetlerinde 1997, 1998 ve 1999 yõllarõnda peş peşe 
anlamlõ başarõlar elde edilmiş olmakla birlikte bu başarõlarõn kalõcõ hale getirilmesi ve daha da 
pekiştirilmesi için sorunlarõn kõsa ve uzun vadede giderilmesine yönelik öneriler aşağõda 
maddeler halinde belirtilmiştir. 
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7.1.2.1. Kõsa Vadeli Çözüm Önerileri 

1- Ürettikleri fonksiyonel değerler itibariyle toplumun tüm katmanlarõna hizmet eden ve 
bütünüyle kamu hizmeti niteliği taşõyan �ormanlarõn yangõnlardan korunmasõ�için  gerekli 
finansman mutlaka Genel Bütçe�nin sağlam ve sürekli kaynaklarõna dayandõrõlmalõdõr. 

2- Yangõn sayõsõnõ azaltmak, en azõndan bu günkü düzeyde tutmak için eğitim 
çalõşmalarõna önem verilmeli, bu konulara halkõn bilinçli ve etkin katõlõmõ sağlanmalõdõr. 

3- Yangõna müdahale eden orman köylülerinin etkinliğini arttõrmak amacõyla yangõn riski 
yüksek olan köylere Orman Teşkilatõ�nca motopomplu su tanklarõ verilmelidir. 

4- Ağaçlandõrma uygulama projelerinde yangõn riskini azaltacak teknik tedbirler 
belirlenmeli,  yaygõn ve kararlõ  olarak uygulanmalõdõr. 

5- Orman içi dinlenme yerlerinin sayõsõ arttõrõlmalõ, giriş ücretleri makul seviyelerde 
tutulmalõdõr. Halkta ateşsiz piknik alõşkanlõğõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr 

6- Yangõna hassas yörelerde arazi ihtilaflarõ ortadan kaldõrõlmalõdõr. 

    7- Anõzdan sirayet eden yangõnlar mutlaka ortadan kaldõrõlmalõdõr. 

8- Çõkan yangõnlar sürekli olarak bütün boyutlarõyla değerlendirmeye tabi tutulmalõ, 
böylelikle önlemlerin dinamik olmasõ sağlanmalõdõr. 

9- Orman yangõnõna hassas yörelerdeki turizm yatõrõmcõlarõna orman yangõnlarõyla 
mücadele konusunda yükümlülükler getirilmeli ve bu yükümlülükler Orman Bakanlõğõ 
tarafõndan denetlenmelidir. 

    10- Yangõna hassas yörelerdeki orman yolu entansitesi arttõrõlmalõdõr. 

11- Orman yangõlarõyla mücadelede etkinliği kanõtlanmõş olan hava araçlarõnõn kullanõmõ 
da kaynak güvencesi altõna alõnmalõdõr. 

    12- Yangõnla mücadelede kullanõlan el aletleri daha ergonomik hale getirilmelidir. 

13- Meteorolojik bilgilerin yangõnlarda daha etkin kullanõmõna önem verilmelidir. 

14- Yapõlacak planlamalara esas olmak üzere, yanõcõ madde tipleri (ağaç serveti 
envanteri) sayõsal hale getirilmelidir. 

7.1.2.2. Uzun Vadeli Çözüm Önerileri 

1- Orman yangõnlarõnõn meydana getirdiği zararlar ülkelerin coğrafi hudutlarõyla sõnõrlõ 
kalmayõp değişik ülkelerin yer aldõğõ geniş bölgeleri etkilediklerinden, orman yangõnlarõnõn 
önlenmesi için bölge ülkeleri arasõnda işbirliği olanaklarõ geliştirilmelidir. 

2- Yangõn zararlarõnõn azaltõlmasõ için yangõn tehlikesinin en fazla olduğu Orman Bölge 
Müdürlüklerinden birinde uluslararasõ nitelikte Orman Yangõnlarõ Araştõrma ve Teknik Eğitim 
Enstitüsü kurulmalõdõr. 
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3- Ulusal Yangõn Davranõş Modelimiz ve Yangõn Tehlike Oranlarõ sistemimiz 
oluşturulmalõdõr. 

4- Devletimiz; orman yangõnlarõyla havadan  mücadele edebilecek imkan ve kabiliyete 
kavuşturulmalõ, bu yetenekten gerektiğinde diğer yurtiçi ihtiyaçlarda da yararlanõlmalõdõr. 

5- Yangõna birinci derecede hassas bölgelerdeki yõllõk yangõn kaybõnõn miktarõnõn, yöre 
ormanlarõnõn 0.0005� i seviyesini aşmamasõ sağlanmalõdõr.  

7.1.3. VIII. Plan Dönemi Hedefleri ve Beklenen Gelişmeler  

Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacõyla VIII nci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
döneminde, aralarõnda yangõn kulesi, role binasõ, telsiz atölyesi ve ilk müdahale ekip binalarõnõn 
yapõmõ, yangõn emniyet yolu, havuz ve gölet, meteoroloji istasyonu gibi tesislerin kurulmasõ, 
arazöz, pompalõ su tankõ, telsiz, rüzgar, õsõ ve nem ölçer gibi alet, makina ve teçhizatõn alõmõ 
hususlarõnõ kapsayan hedefler Tablo 71 de gösterilmiştir. 
 
 
Tablo 71: VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Plan Dönemi Orman Yangõnlarõ Mücadele Tesis ve  

      Ekipman Hedefleri  
 

Yõllar İtibariyle  Miktar (adet) 
 Yatõrõmõn Cinsi 

 2001 2002 2003 2004 2005 Toplam 
Yeni Kule İnşaatõ 10 10 10 6 6 42 
Kule Büyük Onarõmõ 10 10 10 10 6 46 
Role Binasõ 1 2 2 2 2 9 
Telsiz Atölyesi 1 1 1 1 1 5 
İlk Müdahale Ekip Binasõ 5 5 5 5 9 29 
İlk Müdahale Ekip Çadõrõ 25 25 10 10 5 75 
Yangõn Emniyet Yolu (km) 700 700 700 700 700 3500 
Havuz- Gölet 25 25 25 25 25 125 
Arazöz 250 5 5 5 5 270 
Pompalõ Su Tankõ 50 50 50 50 50 250 
Motosiklet 300     300 
Telsiz 10000     10000 
Sabit Meteoroloji İstasyonu 10 10 10 5 5 40 
Mobil Meteo. İstasyonu 7 5 5 5 5 27 
Portatif Rüzgar Ölçer 100 100 100 100 100 500 
Portatif Isõ ve Nem Ölçer 100 100 100 100 100 500 
Muhtelif GPS 100 100 100 100 100 500 
Motorlu Testere 60 60 60 60 60 300 
Budama Makinasõ 60 60 60 60 60 300 
Yangõndan Kaçõş Maskesi 5000 3000    8000 
Alev Makinasõ 40 40 40 40 40 200 

Not: Listenin son 8 satõrõnda yer alan malzeme alõmlarõ ilk kez VIII. BYKP. Döneminde 
gerçekleştirilecektir. 
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7.1.4.  Uygulanacak Politikalar,Yapõlmasõ Gerekli Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler 

 7.1.4.1. Uygulanacak Politikalar 

1- Orman yangõnlarõ ile mücadele faaliyetlerinin devlet eliyle organize edilmesi 
uygulamasõ sürdürülmeli, bu çalõşmalarõn; orman köylüleri ile çok yakõn ilişki içinde bulunan ve 
başarõlõ sonuçlar alan OGM tarafõndan yürütülmesine devam olunmalõdõr. Yapõlacak 
çalõşmalarda konunun sosyal, ekonomik ve kültürel boyutu da dikkate alõnarak ormanõn 
bütünlüğünü bozmayan,yöre halkõnõ da dõşlamayan entegre bir yangõn amenajmanõ 
uygulanmalõdõr. 

 2- Ülkemizde orman yangõnlarõnõn büyük bölümünün insan kaynaklõ olmasõ yangõnla 
savaşõma verilen önemin yangõnlarõn önlenmesine de verilmesini gerektirmektedir. Bu konuda 
mühendislik önlemlerinin OGM tarafõndan yerine getirilebilmesi için orman amenajman 
planlarõnõn yangõn önleme planlarõ ile entegre edilmesi gerekmektedir. Kamuoyunun eğitilmesi 
ise başlõ başõna önem verilmesi gereken bir konudur. Bu konuda yapõlan çalõşmalar uzun vadeli  
ve sürekli olmalõdõr. Bu amaçla eğitim kurumlarõ, medya ve öteki tüm iletişim araçlarõndan en 
etkin bir biçimde yararlanõlmalõdõr. 

 3- Orman yangõnlarõnõn önlenmesinde ve yangõn yönetim politikalarõnõn belirlenmesinde 
yangõnlarõn nedenlerini bilmek çok önemlidir. Ancak son yõllarda kõsmen gelişme kaydedilmekle 
birlikte, ülkemizde orman yangõnlarõ konusunda tutulan istatistikler sağlõklõ değildir ve �nedeni 
bilinmeyen� yangõnlarõn sayõsõnõn azaltõlmasõ gerekmektedir. Bu amaçla bir takõm hibe proje 
katkõsõ ile Şeflik, İşletme, Bölge müdürlüğü ve Genel Müdürlük arasõnda iletişimin sağlanmasõ 
amacõyla on-line bilgisayar bağlantõlarõnõn ve yazõlõm desteklerinin yangõna hassas bölgelerin 
tümünde yaygõnlaştõrõlmasõ yollarõ aranmalõdõr.  

 4- OGM yangõnla savaşõm kaynaklarõnõn işletmeler arasõnda dağõtõrken yangõna hassaslõk 
derecelerini dikkate almaktadõr. Ancak yangõna hassaslõk derecelerinin belirlenmesinde birtakõm 
eksiklikler vardõr. Yangõna hassaslõk dereceleri şeflik bazõnda belirlenmeli, hassaslõk derecesi 
belirlenirken orman kaynağõnõn büyüklüğü, yaş bileşimi, işlevsel değeri, bölgeye ait meteorolojik 
ve topoğrafik özellikler ile demografik ve sosyo-ekonomik özellikler dikkate alõnmalõdõr. 

 5- Orman Genel Müdürlüğü�nce benimsenen yangõn kontrolü kavramõndan yangõn 
yönetimi kavramõna geçilmelidir. Zira yangõn yönetimi, yangõnõn önlenmesi, gözetlenmesi, 
yangõn kullanõmõ, savaşõm ....vb. gibi kendine özgü nitelikleri olan ve yangõnla ilintisi bulunan 
tüm etkinlikleri içermektedir. Böylece yangõnla savaşõmda yangõnõn ekonomik, ekolojik, sosyal 
ve psikolojik boyutlarõ dikkate alõnmalõdõr. 

 6- Orman yangõnlarõ konusunda kamuoyu ve medya bilinçlendirilmelidir. Orman 
yangõnlarõndaki başarõyõ yanan alan yahut yangõn başõna düşen yanan alan miktarõ ile 
değerlendirmenin sağlõklõ bir değerlendirme olmadõğõnõn kamuoyuna ve medyaya duyurulmasõ, 
yangõnla savaşõm görevini yürüten personelin de rahat çalõşmasõnõ sağlayacaktõr. Bu amaçla 
Orman Bakanlõğõ Yayõn Dairesi, OGM Eğitim Dairesi Başkanlõğõ ve Bölge Müdürlüklerinde 
oluşturulan Basõn ve Halkla İlişkiler Bürolarõ kanalõyla yayõm çalõşmalarõ yapõlmalõdõr. 

7- Orman radyosu kurmak yerine kitlelere daha çok kanaldan ulaşma yöntemi izlenmeli, 
bu amaçla bütün radyo ve televizyon kuruluşlarõnõn ve yazõlõ basõnõn, ormanlarõn korunmasõ 
konusuna zaman ve sütun ayõrmasõ sağlanmalõ, söz konusu yayõnlarda Orman Bakanlõğõ, Çevre 
Bakanlõğõ, Tarõm Bakanlõğõ, Üniversiteler, Meslek Teşekkülleri ve Sivil Toplum Örgütleri 
tarafõndan hazõrlanacak spot kaset ve duyurular ile meydana gelen büyük yangõnlarõn sonuçlarõna 
ilişkin çarpõcõ görüntü ve değerlendirmeler yer almalõdõr. 
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8- Özellikle büyüme eğiliminde olan yangõnlarda diğer kamu kurumlarõnõn (Ordu, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü vb.) yardõmõna gerek duyulmaktadõr. Ancak 
diğer kurumlardan sağlanan desteğin de sosyal maliyetleri içermesi nedeniyle bu kurumlarla 
işbirliğinin planlanmasõ aşamasõnda, koordinasyonunun ve etkin kaynak kullanõmõnõn sağlanmasõ 
için gerekli düzenlemeler ve etkin eğitim programlarõ yapõlmalõ hazõrlanmalõdõr. 

 9- Yangõn söndürmeye katõlmak isteyen gönüllü kuruluşlar teknik bilgi yanõnda, giysi, 
alet ve teçhizat ile de desteklenmelidir. 

10- Yangõnlarõn söndürülmesinde görev alanlarõn maddi haklarõ yasalarla 
iyileştirilmelidir. 

11- Orman içi dinlenme yeri sayõsõnõn arttõrõlmasõ konusu istismara meydan vermemek 
kaydõyla teşvik edilmelidir. 

12- Okullara Ormancõlõk Dersleri konulmalõdõr. 

13- Yangõn ekiplerinin; bedeli devlet bütçesinden karşõlanmak üzere köy ve belediye 
tüzel kişilikleri tarafõndan oluşturulmasõ imkanlarõ araştõrõlmalõdõr. 

14- Özel ormanlarõn yangõnlardan korunmasõ çalõşmalarõ sahiplerince yürütülmeli, buna 
karşõlõk bu ormanlarda çõkabilecek yangõnlar katõlõmcõ bir davranõş biçimi çerçevesinde devletçe 
ve parasõz olarak söndürülmelidir. 

15- Orman kadastrosu sürüncemede bõrakõlmadan bir an önce bitirilmelidir. 

16- Yangõna hassas yörelerde uygun şartlarda �Denetimli Yakma�, biyolojik istiklalini 
kazanmõş ağaçlandõrma alanlarõnda �kontrollü otlatma� teknikleri de kullanõlmak suretiyle, 
yanõcõ madde miktarõ kontrol edilmelidir. 

17- Anõz yakõlmamasõ konusunda ilgili bütün bakanlõklar yoğun bir eğitim kampanyasõ 
uygulamakla beraber konu, Devletin bütün taşra birimleri tarafõndan hassasiyetle izlenmelidir. 

18- Yeniden yanabilme konusunda yüksek risk taşõyan sahalarõn ağaçlandõrõlmasõna 
lüzumsuz kaynak aktarõlmamalõ, bu gibi yerler doğal haliyle muhafaza edilmelidir.Yangõna 
sebebiyet veren kuruluşlarõn ormanlõk arazilerdeki imtiyazlarõ iptal edilmelidir.  

19- Yangõna müdahale çalõşmalarõ; yangõna maruz kalan sahalarõn niteliği,yangõnõn 
mevcut ve muhtemel davranõşõ göz önünde bulundurularak ve  fayda-maliyet analizleri dikkate 
alõnarak yapõlmalõdõr. Söndürme çalõşmalarõ esnasõnda  çevreye zarar verilmemesi göz önünde 
bulundurulmalõdõr. 

20- Yangõn mücadelesinde çalõşan teknik elemanlarõn bilgi ve eğitim seviyeleri 
düzenlenecek yurt içi ve yurt dõşõ eğitim programlarõyla geliştirilmelidir. Uzman yangõn amiri 
yetiştirmek maksadõyla burslu lisansüstü ve doktora programlarõ gerçekleştirilmelidir. 

21- Orman Fakültelerinde yangõnla mücadele konularõ daha kapsamlõ olarak 
öğretilmelidir. Ülkemize ait Yangõn Tehlike Oranlarõ Sistemi�nin oluşturulabilmesi için Orman 
Bakanlõğõ ve Orman Fakülteleri işbirliği ile projeler hazõrlanõp uygulamaya konulmalõdõr.  
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22- Yangõn Harekat Merkezleri uluslararasõ merkezlerle entegre hale getirilmeli, 
buralarda çalõşanlarõn bilgisayar ve lisan seviyeleri geliştirilmelidir. 

23- Gözetleme, haberleşme ve müdahale ekip personeli ile yangõna katõlacak askeri 
birliklerin orman yangõnlarõ konusundaki teorik ve pratik bilgi seviyeleri geliştirilmeli, ekipler 
diğer acil yardõm konularõnda da bilinçlendirilmelidir. Ekip işçileri olumsuzluklara meydan 
vermeden bir plan dahilinde gençleştirilmelidir. 

24- Yangõn Yönetim Politikasõnõn oluşturulmasõnda �Katõlõmcõ Yaklaşõmlar� önem 
kazanmalõdõr. Orman Yangõnlarõ, OGM, diğer kamu kuruluşlarõ, sivil toplum örgütleri, medya, 
yerel yönetimler, orman köylüleri.... vb. arasõnda bir katõlõm ve uzlaşma konusu yapõlmalõdõr.  

25- Kasõtlõ olarak çõkan orman yangõnlarõnõn önlenmesinde, orman yangõnlarõnõ etkileyen 
diğer kamu politikalarõ (kõrsal kalkõnma, tarõm vb.) da gözden geçirilmelidir. Bu politikalarõn 
iyileştirilmesinde OGM dõşõndaki kuruluşlarõn katkõlarõnõn sağlanmasõ yolunda çalõşmalar 
sürdürülmelidir ve ortak çözüm yollarõ aranmalõdõr. 

26- Orman Yangõnlarõ, Orman Bakanlõğõ Ormancõlõk Araştõrma Master Planõnda 
araştõrma önceliği olan konular arasõnda yer almaktadõr. Ancak Orman Yangõnlarõ farklõ 
disiplinlerden araştõrmacõlarõn bir araya gelmesini gerektiren bir araştõrma konusudur. 
Dolayõsõyla orman yangõnlarõ konusunda araştõrma yapan bir araştõrma enstitüsünün kurulmasõ 
(uluslar arasõ eğitim merkezi ile birlikte), bu araştõrma enstitüsünün uluslar arasõ netlikte olmasõ 
ve bu konuda çalõşmaya istekli ve eğitilmiş elemanlarca desteklenmesi gerekmektedir. 

 27- Orman yangõnlarõ konusunda uyulmasõ zorunlu Milli Yangõn Alarm Sistemi 
geliştirilmelidir. 

28- Meteoroloji Teşkilatõ ile otomatik bağlantõlar kurulmalõ, yangõna hassas yörelerde, 
radyo-linklerle direkt okuma yapabilen hava değerleri ölçüm istasyonlarõ kurulmalõdõr. 

29- Orman yangõlarõyla mücadele harcamalarõ mutlaka Genel Bütçe kaynaklarõna 
dayandõrõlmalõ, bu amaçla Orman Kanunu�nun Orman Teşkilatõ�nõn yükümlülüklerini belirleyen 
75.maddesine gerekli ilaveler yapõlmalõdõr. Bütçe imkanlarõnõ iyileştirmek için de orman 
yangõnlarõ ile doğrudan veya dolaylõ olarak ilgisi bulunan kibrit, sigara, alkollü içki ve elektrik 
faturalarõna yapõlacak ilavelerle, �Orman Koruma ve Yangõnla Mücadele Fonu� oluşturulmalõdõr. 
Orman alanlarõndan verilen izin ve irtifak bedellerine de bu maksatla ilaveler yapõlmalõdõr. 

30- Yangõn yönetim programlarõnõn ve etkinliklerinin ekonomik anlamda 
değerlendirilebilmesi için yanan alan miktarõnõn başarõ kriteri olarak alõnmasõ yanlõştõr. Başarõ, 
yangõn yönetim programlarõnda kullanõlan kaynak bileşimlerinin M+NDD analizleri sonucu 
ortaya konmalõdõr. Bununla birlikte bu analizlerin yapõlabilmesi için yangõnla savaşõmda 
kullanõlan kaynaklarõn verimliliklerini araştõran analizlerin tamamlanmasõ ve yangõn 
davranõşlarõnõn bilgisayar ortamõnda simule edilmesi gerekmektedir. Bu davranõş modellerinin 
oluşturulmasõ için ise bir takõm donanõma (GIS, haritalama, veri tabanõ, meteoroloji istasyonlarõ 
vb.) ve elemana gereksinim bulunmaktadõr. Esasen eleman gereksinimi Orman Bakanlõğõ�nõn 
araştõrma ve uygulama kurumlarõ ile üniversitelerimizden sağlanabilir. Bununla birlikte donanõm 
için uluslar arasõ kuruluşlardan projeler aracõlõğõyla destek sağlanmalõdõr. 

31- Yangõn sonucunda orman kaynağõnda oluşan Net Değer Değişimlerinin gerçeğe 
yakõn olarak hesaplanabilmesi orman kaynaklarõnõn işlevsel bölümlerinin yapõlmasõ 
gerekmektedir. Ayrõca orman kaynaklarõnõn özellikle Pazar dõşõ değerlerinin belirlenmesine 
yönelik çalõşmalarõn artõrõlmasõ gerekmektedir. Bu amaçla Orman Bakanlõğõ ile üniversiteler 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    193 

arasõnda işbirliğine gidilmesi, bu konuda yapõlacak araştõrmalarõn ve araştõrmacõlarõn 
desteklenmesi gerekmektedir. 

32- Orman Teşkilatõ�nõn taşrada tek elden yönetimi sağlanmalõdõr. 

7.1.4.2.  Yapõlmasõ Gerekli Yasal Düzenlemeler 

1- Orman Kanunun orman yangõnlarõna ilişkin maddelerinde değişiklikler  yapõlarak 
bütün radyo ve televizyonlarõn günlük yayõnlarõnõn en az 1 dakikalarõnõ, izlenme oranlarõ yüksek 
saatlerde halkõn ormanlarõn korunmasõ konusunda bilinçlendirilmesine yönelik programlarõn 
yayõnlanmasõna ayõrmalarõ sağlanmalõdõr. Kamu ve özel radyo-televizyon kuruluşlarõnõn görev 
ve çalõşma mevzuatõnda böyle bir yükümlülüğün yer almasõ için girişimlerde bulunulmalõdõr. 

2- Yazõlõ basõna da, ilk sayfalarõnda halkõ yangõnlara karşõ daha dikkatli olunmasõ 
konusunda  uyaran yayõnlar yapma yükümlülüğü getirilmelidir. 

3- Anõz yakma yasağõ sürdürülmekle beraber, ormana bitişik tarla sahiplerine hububat 
hasadõnõ müteakip orman sõnõrõnda 15 m genişlikteki kõsmõ yanõcõ maddeden arõndõrma 
yükümlülüğü getirilmelidir.Bu yükümlülük cezai yaptõrõma bağlanmalõdõr. 

4- Yangõnla mücadele harcamalarõnõn karşõlanmasõ için Orman Koruma ve Yangõnla 
Mücadele Fonu Kanunu ve uygulama yönetmelikleri çõkarõlmalõdõr.  

5- İlgili kanunlarda yapõlacak değişikliklerle, orman yangõnlarõ ile mücadele için alõnacak 
araç, gereç, malzeme ve teçhizat her türlü gümrük, vergi, rusum ve harçtan muaf tutulmalõdõr. 

6- Eleman kalitesini geliştirmek maksadõyla lisans, lisansüstü ve doktora programlarõna 
burslu öğrenci gönderebilmek için mevzuatta gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr.  

7- Orman emvali satõş gelirleri üzerinden alõnan vergi, fon, hisse  ve harçlar 
kaldõrõlmalõdõr. 

8- Ormanlarõn korunmasõ ve yangõnla mücadele konusunda ülkenin tümü için geçerli 
genel esaslar merkezden belirlenmeli, bunlara ek olarak Mahalli İdareler Yasasõ�nda yapõlacak 
değişikliklerle de yerel yönetimlere bu konuda ilave düzenleme yapma, kaynak yaratma ve 
yarattõklarõ kaynaklarõ harcama yetkisi sağlanmalõdõr. 

9- Herkesin uymasõ zorunlu �Orman Yangõnlarõ Milli Alarm Sistemi� nin 
oluşturulmasõna ilişkin mevzuat çõkarõlmalõdõr.  

10- Yürürlükteki orman mevzuatõ değişen şartlara uyum sağlayabilecek esneklikte olmak 
üzere yeniden düzenlenmelidir. 

11- GSM haberleşmelerinde de yangõn görüşmelerine muafiyet sağlanmalõdõr. 

7.1.4.3. Yapõlmasõ Gerekli Kurumsal Düzenlemeler 

Orman yangõnlarõyla mücadelede etkinliği arttõrmak bakõmõndan yapõlmasõ gerekli 
görülen kurumsal düzenlemeler aşağõda belirtilmiştir. 
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7.1.4.3.1. Mevcut Kurumlarda Yapõlmasõ Gerekli Düzenlemeler 

1- Orman Bakanlõğõ merkez ve taşra teşkilatõ yeniden değerlendirmeye alõnmalõ, taşra 
teşkilatõ, eleman ve kaynak israfõna yol açan bugünkü çok başlõ görüntüden kurtarõlarak tek çatõ 
altõnda toplanmalõdõr. 

2- İşletme sayõlarõ yeniden gözden geçirilmeli, kaynaklarõn israfõna yol açan birimler 
başta Bölge Müdürlükleri olmak üzere tasfiye edilmelidir. 

3- Kişileri araştõrma yapmaya, kendini geliştirmeye özendirmeyen, başarõsõz kişilere dahi 
yõllarca barõnabilme olanağõ veren bugünkü memur çalõştõrma sistemi, sadece kendisini 
yenileyen başarõlõ kişilere çalõşma hakkõ verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.  

 4- Ülkemizde orman yangõnlar ile savaşõm etkinliklerinin Orman Genel Müdürlüğü�nce 
yapõldõğõ malumdur. Ormanlarõn çoğunluğunun devlete ait olmasõ ve OGM�nin bu konuda belli 
bir deneyim ve donanõma sahip olmasõ bir avantaj olarak düşünülebilir. Ancak yapõlan 
harcamalarõn giderek artmasõ yangõn yönetim politikalarõnda ve yangõnla savaşõm 
organizasyonunda bir takõm düzenlemelerin yapõlmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Bu amaçla mevcut 
yangõn yönetim politikasõ ve yangõnla savaşõm organizasyonu yeniden ele alõnmalõdõr. 

5- Ormanlõk alanlarõn yangõn hassasiyet derecelendirilmeleri işletme müdürlüğü yerine 
işletme şefliği bazõnda ve birim alanda çõkan yangõn sayõsõ, yanan alan, yanabilir objenin miktar 
ve niteliği, topoğrafik ve meteorolojik koşullar göz önünde bulundurularak hazõrlanacak bilimsel 
formüllere göre yeniden düzenlenmeli ve organizasyon buna göre şekillendirilmelidir. 

6- Kõsa dönemde, mevcut yangõn söndürme organizasyonu temel yapõsõnõ sürdürmekle 
beraber, her ekibe bir arazöz verilmesini müteakip ekiplerdeki eleman sayõsõ arazözlerin taşõma 
kapasitesi seviyesinde azaltõlmalõ, buna karõşlõk yangõna birinci derecede hassas işletmelerde 
büyüyen yangõnlarõ söndürmek veya kontrol altõna alõnan yangõnlarõ kontrolde tutmak amacõyla, 
dozer ve mümkün olan hallerde helikopter destekli 15�er kişilik bir veya iki motorize ekip 
oluşturulmalõdõr.  

7.1.4.3.2. Öngörülen Yeni Kurumlar  

1- OGM�nin Merkez Teşkilatõnda yer alan Orman Koruma ve Yangõnla Mücadele Daire 
Başkanlõğõ ilk etapta Koruma Daire Başkanlõğõ ve Yangõnla Mücadele Daire Başkanlõğõ olarak  
ikiye ayrõlmalõ, yangõnla mücadele faaliyetlerine verilen önem daha da  arttõrõlmalõdõr. 

2- Yangõn Harekat Merkezi bünyesinde istatistikçi ve meteoroloji uzmanlarõnõn da yer 
alacağõ yeni bir statüye kavuşturulmalõdõr. 

3- Orman yangõnlarõ ile mücadelede kullanõlan hava araçlarõnõn yurt içi kaynaklardan 
sağlanmasõ için tercihen Başbakanlõk bünyesinde Havadan Acil Müdahale Başkanlõğõ 
oluşturulmalõdõr.  

4- Çõkan orman yangõnlarõnõ sürekli izlemek, uygulamaya yönelik sonuçlar üretmek ve  
teknik seviyede eleman eğitimini sağlamak üzere OGM� ye bağlõ Orman Yangõnlarõnõ Araştõrma 
ve Eğitim Enstitüsü oluşturulmalõdõr.  
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7.2. Böcek ve Hastalõklar 

Bu bölüm dört alt başlõkta değerlendirilmiştir. 

7.2.1.  Mevcut Durum ve Sorunlar 

Yeryüzünde orman hastalõk ve zararlõlarõ; ülkelerin gelişme seviyelerine, hüküm süren 
iklim ve toprak şartlarõna ve çevre etkilerine bağlõ olarak değişmekte ve ortaya çõkmakta olup 
büyük ekonomik kayõplara yol açmaktadõr. Orman zararlõ böcek ve hastalõklarõnõn yurtta ve 
dünyadaki durumu aşağõda özetlenmiştir. 

7.2.1.1.  Dünyadaki Durum 

Yabancõ ülkelerde orman böcek ve hastalõklarõyla mücadele, her ülkenin yapõsõna uygun 
kuruluşlarca yürütülmektedir. Devlet ormanlarõnda devlete ait kuruluşlarca, özel ormanlarda ise 
özel orman sahibi tarafõndan yürütülen mücadele çalõşmalarõnda araştõrma kuruluşlarõnõn 
önerdiği yöntemler kullanõlmaktadõr.  

 Zaman zaman görülen salgõnlar nedeni ile devletler konuya,  özel araştõrma kurumlarõ  ve 
biyolojik mücadele enstitüleri veya merkezleri kurarak çözüm aramaktadõr. Bunlara örnek olarak 
İngiltere�de �Sirex Biological Unit�, Rusya�da �Dendroctonus Micans Araştõrma ve 
Biyolojik Mücadele Enstitüsü� ve Fransa�da �Biyolojik Mücadele Merkezi ve İstasyonlarõ�  
gösterilebilir.  

 Dünya literatüründe, yalnõz böceklerin yaptõklarõ zarar tutarõnõn orman yangõnlarõ 
tarafõndan yapõlan zararõn en az 5 katõ olduğu bildirilmektedir. Böcek zararlarõ bir anda ortaya 
çõkmadõğõ için, orman yangõnlarõ kadar çarpõcõ olmamakta ve önemsenmemektedir. Buna karşõlõk 
böcek üremesi kitle halini aldõktan sonra bununla savaşmak, ilgili kuruluşun para ve personel 
gücünü aşmaktadõr.  

7.2.1.2. Türkiye�deki Durum  ve İmkanlar 

 Türkiye ormanlarõnõn sağlõğõnõ ve devamlõlõğõnõ diğer etmenler yanõnda zararlõ böcekler, 
mantarlar ve virüsler de ciddi ölçüde tehdit etmektedir. Bu zararlõlar çoğunlukla sinsi olarak  
faaliyet gösterirler, zaman zaman ise kitle halinde çoğalarak (epidemi) büyük kayõplara neden 
olurlar. Nitekim zararlõ böceklerin ormancõlõkta neden olduğu ortalama senelik kayõp, servetin 
%10 - 20�si arasõnda değişmektedir. Bu nedenle zararlõ böcek ve hastalõklarla teknik, biyolojik 
vb. yollarla savaşmak ve bunun için gerekli organizasyonu tamamlamak zorunlu hale gelmiştir.  

 Doğu Karadeniz Bölgesi Ladin ormanlarõnda 1928 yõlõnda salgõn yapan ve 1.000.000 
m3�e eş değer Ladin ağacõnõn kurumasõna neden olan Ips sexdentatus (Boern) adlõ kabuk böceği 
ile yürütülen savaş çalõşmalarõnõn kesin sonuç vermemesi üzerine 6968 sayõlõ Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Kanunu�ndaki orman zararlarõyla savaş görevlerinin Orman İdaresince 
yürütüleceği hakkõndaki hükümden yararlanõlarak ilk olarak 1962 yõlõnda Trabzon Haşere 
Mücadele Grup Müdürlüğü kurulmuştur. Bu örgütün etkin çalõşmalarõ görülünce 1963 yõlõnda 
İstanbul, 1964 yõlõnda Antalya, 1970 yõlõnda İzmir ve Mersin ile 1972 yõlõnda da Ankara Grup 
Müdürlükleri kurulmuştur. Adlarõ daha sonra Orman Zararlõlarõyla Mücadele Grup Müdürlüğü 
olarak değiştirilen bu kuruluşlarõn teknik elemanlarõnõ imkanlar ölçüsünde eğitmeleri sonucu yurt 
ormanlarõndaki böcek ve hastalõk zararlarõ daha bilinçli olarak ortaya çõkarõlmõştõr.  
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En son 1987 yõlõnda yapõlan envanter sonunda yalnõzca Artvin yöresi Ladin ormanlarõnda 
118.000 ha alanda azdan - çoğa muhtelif derecede zarar verdiği tespit edilen Dendroctonus 
micans Kug. adlõ soymuk böceğiyle savaş için 1978 yõlõnda kurulan Artvin Orman Zararlõlarõyla 
Mücadele Grup Müdürlüğü ile 1985 yõlõna kadar Türkiye�de kurulmuş olan Orman Zararlõlarõyla 
Mücadele Grup Müdürlüğü sayõsõ 11�e çõkmõştõr. Bu kuruluşlar, OGM�nin Orman Koruma ve 
Yangõnla Mücadele Dairesi Başkanlõğõ bünyesinde 1970 yõlõnda kurulan Orman Zararlõlarõyla 
Mücadele Fen Heyeti Müdürlüğü ile bağlantõlõ olarak çok geniş alanlarda, sayõsal bakõmdan 
yetersiz teknik personelle çalõşmalarõnõ sürdürmüştür.  

 1984 senesinde yapõlan reorganizasyonla söz konusu Grup Müdürlükleri kaldõrõlmõş ve 
görevleri Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüklerine devredilmiştir.  

 1990 yõlõnda çõkarõlan  Bakanlar Kurulu Kararõ ile de bütün Orman Bölge 
Müdürlüklerinde   Orman Zararlõlarõ ile Mücadele Şube Müdürlükleri kurulmuştur.  

 Halen bu hizmet Merkezde Orman Genel Müdürlüğü, Orman Koruma ve Yangõnla 
Mücadele Dairesi Başkanlõğõna bağlõ Orman Zararlõlarõ ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, 
taşrada ise; Orman Bölge Müdürlüklerine bağlõ Orman Zararlõlarõ ile Mücadele Şube 
Müdürlükleri tarafõndan yürütülmektedir.  

Orman Bakanlõğõna bağlõ Araştõrma Enstitüsü Müdürlükleri bünyesindeki Orman 
Koruma, Çevre ve Milli Parklar Bölüm Başkanlõğõ Başmühendislikleri de aynõ konuda Orman 
Zararlõlarõ ile Mücadele Şube Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde araştõrmalarda 
bulunmaktadõrlar.   

Ülkemiz Ormanlarõnda Görülen Başlõca Zararlõ Böcekler  

Türkiye ormanlarõnda  önemli zararlara yol açan böcek türlerinden olan Dendroctonus 
micans Kug. Doğu Karadeniz�deki Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) ormanlarõnda, en 
son Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Hazar-Fõndõklõ, Maçka-Yeşiltepe ve Çatak ormanlarõna 
sirayetle yaklaşõk 270.000 ha alanda zarar yapmaktadõr. 

  Avrupa�da Ladin ormanlarõnda önemli zararlar yapan Ips typographus L.isimli kabuk 
böceği de ilk olarak 1984 tarihinde Artvin�de Türkiye böcek faunasõna girmiş olup, 14 yõllõk bir 
hazõrlõk dönemi sonucunda 1998 yõlõnda 170 bin hektar alana yayõlmõş ve Artvin Orman Bölge 
Müdürlüğü�ndeki Ladin ormanlarõnda 100 hektarlõk alanda yaptõğõ kitle üremesi  sonucu önemli 
zararlara sebep olmuştur. Fazla miktarda ürediği Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Atila ormanlarõnda 
sağlõklõ ağaçlarda görülmektedir.  

Türkiye�de tüm çam ormanlarõ ve özellikle Doğu Ladini ormanlarõnda zarar yapan Ips 
sexdentatus (Boern)�un sadece Doğu Karadeniz Ladin ormanlarõndaki kayda geçmiş zararlarõ 
1928-1999 yõllarõ itibariyle 1.682.390 m3� tür.  

1.500.000 ha alanda yaygõn olan Thaumetopoea pityocampa (Schiff) (Çam Keseböceği) 
Kõzõlçam, Karaçam ve diğer çam türlerinde %60�a kadar varan artõm kaybõna yol açmaktadõr. 
Bunlara ilaveten Acleris undulana Wlsghm. Toros Sediri ormanlarõnda, Diprion pini (L) ve 
Neodiprion setifer (Geoff.) Kõzõlçam ve Sarõçam ormanlarõnda; Rhyacionia buoliana (Den. 
and Schiff.) çam türlerinde, özellikle ağaçlama alanlarõnda ve yabancõ tür çam plantasyonlarõnda, 
Orthotomicus erosus Woll. ve Myelophilus türleri ise yine çamlarda önemli zararlara yol 
açmaktadõr. Başta Meşe olmak üzere yapraklõ ağaç türlerinde yaygõn olan Lymantria dispar 
(L.), Euproctis chrysorrhoea (L.) geniş alanlarda salgõn yaparak önemli artõm kaybõna neden 
olmaktadõr. 
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 Pityokteines (Ips) curvidens (Germ) ile Cryphalus piceae (Ratz) adlõ kabuk böcekleri 
Batõ Karadeniz Göknar ormanlarõnõn önemli zararlõlarõdõr. Bu iki zararlõ  1994 - 1998 yõllarõ 
arasõnda Bolu, Kastamonu ve Zonguldak yörelerindeki Göknar ormanlarõnda yaklaşõk 250.000 
ha alanda 1.400.000 m3 Göknar ağacõnõn kurumasõna neden olmuştur. 

 Doğu Anadolu, Marmara, Orta ve Batõ Karadeniz Bölgesinde Pissodes notatus (Fabr.) 
Sarõçam ve Karaçam ağaçlandõrma alanlarõnõ tehdit etmektedir. Çamlarõn sürgün ve kök 
boğazõnda etkili olan bu zararlõ, 1995-1996 yõllarõndaki kitle üremesi sonucu İstanbul ve 
Çanakkale�deki Karaçam plantasyonlarõnda 17 615 hektar alanda % 40 oranõnda kurumaya yol 
açmõştõr. 

 Orta ve Batõ Karadeniz Karaçam ağaçlandõrma alanlarõnda Trisetacus pini (Nal.) (Çam 
ibre kõnõ akarõ) zararõ nedeniyle % 20-80 oranõnda kurumalar görülmekte, zararlõnõn yalnõzca 
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğündeki Karaçam plantasyonlarõnda her yõl yaptõğõ zarar 500 
hektara ulaşmaktadõr. Ladin örücü akarõ Oligonychus unugius (Jacobi) de kabuk böcekleri 
salgõnlarõ için uygun ortam oluşturmaktadõr. 

Ülkemiz Ormanlarõnda Görülen Başlõca Zararlõ  Mantarlar  

 Bal şapkalõ mantarõ olarak da bilinen Armillariella mellea ( Vahl. ex Fries) Kumn., 
Kayõn fidecik mantarõ  Phytophtora cactorum (Lep.and Chon) Schröter)�e çoğu ağaçlar hemen 
her yaşta maruz bulunmaktadõr. Kestane mürekkep mantarõ Phytophtora  canbivora (Petri) 
Buism. aşõlõ ve yabani Kestane ağaçlarõnõ, Ganoderma lucidum (Leys.ex Fries) P.Karst. adlõ 
kök çürüklüğü mantarõ da çoğu ağaçlarõ şiddetle etkilemektedir. 

Çam sürgün bükücü pasõ  Melampsora Pinitorqua (Rosturup), çam ibre kabarcõk pasõ 
Peridermium pini (Pers.) Lev. f. aecicola), çam kabuk kabarcõk pasõ  Peridermium pini (Pers.) 
Lev. f. corticola) ve Ardõç pasõ  Gymneosporangium  clavariaeforme (Jacquin  DC.) yerli ve 
bilhassa yabancõ orijinli ağaçlandõrma alanlarõnda kitle halinde hastalõklara neden olmaktadõr. 

Kayõn kanseri mantarõ Nectria ditissima Tul ve Nectria galligena Bresad.) çoğu 
yapraklõ ağaçlarda, Kestane ölümü mantarõ  Endothia parasitica (Murr.) And.and And.) 
Kestane ağaçlarõnda yaygõn olarak, Kavak kanseri mantarõ Dothichiza populea (Sacc. and 
Briard ) çoğu yapraklõ ağaçlarda kanser oluşumlarõ ve ölümlere sebep olmaktadõr. 

Karaağaç ölümü mantarõ Ceratocystis ulmi (Buizm) C.Moreau) memleketimiz Karaağaç 
türlerinin hemen hepsinde ölüm yaratmaktadõr ve salgõn halindedir. 

Meşe külleme Microsphaera alphitoides (Griff. and Maubl.) ve Çõnar külleme 
M.platani mantarlarõ memleketimiz ormanlarõnda yaygõndõr. Çõnar yaprak ölümü (Gleosporium 
nervisequum) Meşe, Akçaağaç ve Çõnar da görülür. Çam yaprak dökümü mantarõ 
Lophodermium pinastri ( Schrad.) Cher.) çamlarda çok önemlidir. Bu mantarlarõn hepsi de çok 
önemli ölçüde artõm kayõplarõna sebep olmaktadõrlar. 

Meşe kök ölümü etmeni Rosellinia quercina ( Hartigi), sürgün ölümü ( Botrytis 
cinerea),  Kayõn fidecik hastalõğõ mantarõ Phytophtora cactorum (Lep.and Chon) Schröter hem 
yapraklõ hem iğne yapraklõlarda kõrmõzõ kabarcõk mantarõ Nectria cinnabarina (Tode)Fries) 
yapraklõ fideciklerinde solma hastalõklarõna sebep olur. Fideciklerin devrilme hastalõklarõ 
etmenleri arasõnda  Phytophtora cactorum, (Lep.and Chon) Schröter, Pestalozzia hartigii, 
Moniliopsis klebahni vardõr. 
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Dikili-canlõ ağaçlarda hem hastalõk yapan  hem de  beyaz ve esmer çürüklük meydana 
getiren, böylece odun hammaddesinin elden çõkmasõna sebep olan mantarlar arasõnda Polyporus 
abietinus, (Dicks.ex Fries), Armillariella mellea ( Vahl. ex Fries) Kumn., Trametes 
pini,(Thore) Fries, Stereum türleri, Polyporus scweineitzii (Fries) Pat., P.pinicora(Swartz ex 
Fries) Cooke,P.sulphureus Bull. ex Fries, Fomes fomentarius ve Ganoderma applanatum 
(Pers. ex. Wollr.) Pat.  bulunmaktadõr. 

Kõrmõzõ kabarcõk mantarõ  Nectria cinnabarina (Tode) Fries  odunda yeşil ve esmer 
renklenme; Ceratocystis pini, C. canum gibi mantarlar yaygõn olarak bilhassa çam kerestesinde 
mavileşme yaparak odun kalitesini bozmaktadõr. 

Kesildikten sonra depolarda bekletilen  ağaçlarõn diri odunlarõnda ardaklanmaya sebep 
olan mantarlar; Polyporus  versicolor, Polyporus hirsitus Wulf ex Fries, Schizophyllum 
commune (Fries) Fries, Hypoxylon coccineum Bill ex Fk., Stereum hirsutum (Fries) Fries�dir. 

  Ülkemiz Ormanlarõnda Görülen Başlõca Zararlõ  Bakteriler 

Parazit bakteriler orman ağaçlarõnda sõzõntõ, yanõklõk ve ur gibi hastalõklara sebep 
olmaktadõr. En önemli hastalõk, kök kanseri bakterisi  Agrobacterium tumefaciens  (Smith and 
Towsend) Conn� dõr ve çok sayõda ağaçta ortaya çõkar.  

Ülkemiz Ormanlarõnda Görülen Başlõca Zararlõ Virüsler 

 Virüsler böcekler tarafõndan taşõnarak orman ağaçlarõnda yaprak lekelenmesi, sararma ve 
cadõ süpürgesi olaylarõna sebep olmaktadõr.  

7.2.1.3.   VII. Plan Dönemi Hedefleri 

 VII. Beş yõllõk plan döneminde zararlõ böceklerle mücadele için; Orman Bakanlõğõ 
bünyesinde Biyolojik Mücadele Enstitüsü kurulmasõ, orman bölge müdürlüklerindeki mücadele 
şubelerinin Entomoloji ve Fitopatopoloji uzmanlarõ ile desteklenmesi ve  bölge müdürlüklerinde 
laboratuvar kurulmasõ öngörülmüştür. 

Dendroctonus micans Kug.  zararlõlõsõna karşõ Giresun ve Trabzon�da Rhizophagus 
grandis (Gyllenhal) üretim laboratuvarlarõ kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Buna karşõlõk 
Biyolojik Mücadele Enstitüsü�nün kuruluşu ve orman teşkilatõna uzman mücadele elemanõ 
alõnmasõ mümkün olamamõştõr. 

7.2.1.4. Halen Yapõlmakta Olan Çalõşmalar 

 Ülkemizde zararlõ orman böcekleri  ve hastalõklarõ ile mücadele mekanik, kimyasal, 
biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle sürdürülmektedir. 

Mekanik Mücadele 

  Zararlõ böceklerin yumurta, tõrtõl ve erginlerini toplayõp yok etmek, ormana tuzak ağacõ 
koymak, hastalõklõ (mantarlõ) ağaçlarõ kökleri ile beraber söküp yakmak vs. şeklinde 
uygulanmaktadõr.  
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Kimyasal Mücadele 

Böceklere etkili olan çeşitli insektisitler (Böcek öldürücü ilaçlar)�õn  havadan ve yerden, 
sisleme cihazlarõ ve pülverizatörlerle tatbik edilmesi suretiyle yapõlan mücadeledir.  Kimyasal 
mücadelede kullanõlan insektisit ve fungisitlerin etkin maddelerinin büyük bir bölümü döviz 
karşõlõğõ dõş alõm ile sağlanmaktadõr. Bu ilaçlar büyük ölçüde çevre kirlenmesine neden olduğu 
gibi çeşitli yollarla insanlar dahil canlõ çevreyi ve bu arada yararlõ böcekleri de (parazit ve 
yõrtõcõlar)  etkilemekte ve öldürmekte olduğundan, zorunlu hallerle sõnõrlõ olarak uygulanmakta, 
buna karşõlõk biyolojik insektisitlerin kullanõlmasõ tercih edilmektedir. 

Biyolojik Mücadele 

Kimyasal savaşõn zararlarõnõ önlemek ve zararlõ böcek populasyonunu kabul edilebilir 
sõnõrlar içerisinde tutmak amacõyla yapõlan biyolojik mücadelede,  böcekçil kuşlardan,  böcek 
yiyen kõrmõzõ orman karõncasõ (Formica rufa L.) ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal) adlõ 
böcekten yararlanõlmaktadõr. Bu maksatla Doğu Karadeniz Ormancõlõk Araştõrma Enstitüsünde 
bir biyolojik mücadele laboratuvarõ faaliyettedir. Böcekçil kuş populasyonunu çoğaltmak ve 
böcek tehlikesi olan yerlerde yoğunlaştõrmak amacõyla ormanlarda yapay kuş yuvalarõ asõlmakta, 
zararlõ böcek sorunu çõkabilecek ormanlara orman karõncasõ transplantasyonu (nakli) yapõlmakta  
ve zararlõlarõn yõrtõcõlarõ üretilerek ormana salõnmaktadõr.  

 Artvin ve Giresun mõntõkasõ Ladin ormanlarõnda tahribat yapan Dendroctonus micans 
Kug. zararlõsõna karşõ biyolojik mücadelede kullanõlan bu zararlõlarõn yõrtõcõsõ Rhizophagus 
grandis (Gyllenhal)  üretilmesi amacõ ile, Artvin�de 1984 yõlõndan itibaren  7 adet klimalõ 4 adet 
geçici, Giresun�da 1991 yõlõndan itibaren 1 adet klimalõ 11 adet geçici, Trabzon�da ise 1998�den 
itibaren 1 laboratuvar kurulmuş olup bu laboratuvarlarda halen üretim devam etmektedir. 
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü�nde de 70.000 ha lõk alanda etkili olan Dendroctonus micans 
Kug .zararlõsõna karşõ biyolojik mücadele çalõşmalarõ başarõ ile devam etmektedir.  

 Trabzon�da da 1998 yõlõndan itibaren Artvin ve Giresun�daki laboratuvarlarda üretilen 
Rhizophagus  grandis (Gyllenhal)�lerden, nakletmek suretiyle Dendroctonus micans Kug. ile 
biyolojik mücadele çalõşmalarõna başlanõlmõştõr. Halen 10.000 ha lõk alanda etkili olan bu 
zararlõya karşõ mücadele sürmektedir.  

 Ladin ormanlarõnda D. micans ve R. grandis ile ilgili veriler incelendiğinde 1991 yõlõnda 
Artvin bölgesinde ağaçlarõn %  40�õndan fazlasõna D. micans�õn bulaştõğõ ve ormana verilen R. 
grandis�in ise zararlõ böcek yuvalarõnõn %26 sõnda bulunduğu tespit edilmiştir. 1997 yõlõnda 
Artvin Ladin ormanlarõndaki D. micans�õn ortalama yoğunluğu %29 a inerken, R. grandis�in 
ortalama yoğunluğu %59 a yükselmiştir. Ayrõca 1991 de hastalõklõ bir ladindeki ortalama D. 
micans faal yuva sayõsõ 1.5 iken 1997 yõlõnda 0.4 olarak tespit edilmiştir. 

 1994 yõlõnda R. grandis�in yoğun olarak verildiği Giresun-Kemerköprü ve Kulakkaya 
ormanlarõnda 40 bölmede yapõlan yoğunluk sayõmõnda 901 faal D. micans yuvasõnõn 491 inde 
(%54) predatör bulunmuştur. 

Giresun ladin ormanlarõnda ise zararlõ böceğin yuvasõnda R. grandis yoğunluğu 1995 te 
%36 iken 1997 yõlõnda %48 olarak tespit edilmiştir.  

D. micans�õn bütün yayõlõş alanõnda yõrtõcõ böcek oranõnõn %50 nin üzerine çõkmasõ 
planlanmõş ve mücadele hedefi olarak saptanmõş olup, 1999 yõlõnda Artvin ve Giresun 
ormanlarõnda yõrtõcõ böcek (predatör) oranõnõn %50 civarõnda ve üzerinde olduğu, böylelikle 
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yaklaşõk 160.000 hektar Ladin ormanõnda zararlõ böcek miktarõ ekonomik zarar seviyesinin 
altõna indirildiği anlaşõlmõştõr.  

Diğer yandan Tomicus minör, Tomicus piniperda, Ips sexdentatus, Ips typographus, Ips 
acuminatus, Pityophthorus pityographus, Pityokteines spinidens ve Orthotomicus erosus kabuk 
böceklerinin yõrtõcõlarõ da belirlenmiştir. 

Diğer yandan Çamkese Böceği ile biyolojik mücadelede; paraziti olan Phyrix caudata 
sineği ile yõrtõcõsõ Calasoma sycophanta (L.) kullanõlmaktadõr.  

Son yõllarda Mersin, Antalya ve Muğla yöresinde çamkese böceği keseleri mekanik 
yöntemlerle kesildikten sonra �Böcek adacõğõ�  denilen, zemininde ve etrafõnda böceğin 
geçmesine karşõ önlem alõnmõş parsellerde toplanarak böcek tõrtõllarõ öldürülmekte, paraziti olan 
Phyrix caudata sineği ise korunarak keselerden çõkmasõ sağlanmaktadõr. Bu yolla  çoğalmasõ 
temin edilen sinekler tõrtõllarõn yok edilmesinde kullanõlmaktadõr. 

Orman zararlõlarõyla yapõlan biyolojik mücadele çalõşmalarõ ile 1994 - 2000 yõllarõ 
arasõnda gerçekleştirilen orman zararlõlarõ ile mücadele faaliyetleri 72, 73, 74 nolu Tablolarda 
verilmiştir.  

Biyoteknik Mücadele 

Kullanõm kolaylõğõ olan ve çevreye zarar vermeyen feromonlarla (eşeysel kokunun 
tuzaklara konulmasõyla) yapõlan mücadeledir. Ülkemizde 1973 yõlõndan sonra başlayan bir 
mücadele yöntemidir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapõlan bu çalõşmalar,  50 - 60 bin 
ha Kõzõlçam ormanõnda zarar yapan Orthotomicus erosus (Woll.) (Akdeniz çam kabuk böceği) 
ve Artvin Ladin ormanlarõndaki Ips typographus (L.) (sekiz dişli kabuk böceği) zararlõsõna karşõ 
başarõ ile uygulanmaktadõr.   

 Türkiye ormanlarõnda 1994-2000 yõllarõ arasõnda zararlõ böceklerle yapõlan mücadele 
alanlarõ ile bu amaçla yapõlan harcamalar Tablo 75�de gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    201 

 
Tablo 72:  Artvin, Giresun Ve Trabzon Bölgelerinde İnsektaryumlarda Yõllar İtibariyle  R.  
                  Grandis Üretim Durumu (1984-2000) 
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1984 574         
1985 13044 13044        
1986 21509 21509        
1987 25344 22494        
1988 53533 44615        
1989 103550 86700   10000     
1990 132642 109566   20000     
1991 136468 116555 11000 11000 5000     
1992 188051 153990 40700 37700 12000 3000    
1993 170000 163632 116576 106176  4100    
1994 212894 205435 225202 203582      
1995 212942 196949 242095 223215      
1996 217000 205252 248628 229650      
1997 206720 199821 231206 217111      
1998 153827 143312 284917 257613    1000 6395 
1999 130174 128025 214703 193514   18500 20000 3750 
2000 150000 150000 200000 200000   40000   

Toplam 2120272 1960899 1815027 1679561 47000 7100 58500 21000 10145 
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Tablo 73: 1994-2000 Yõllarõ Arasõnda Orman Zararlõlarõ İle Mücadele Faaliyetleri  
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Kuş Yuvasõ 10000 3500 20000 6500 10000 5500 20000 5000 27000 11000 1200 3000 32000 3000 
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150 30 150 50 100 20 50 10 100 60 50 10 200 50 

R.grandis 
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440000 25000 450000 25000 450000 24000 415000 24000 440000 40000 370000 200000 450 200000 

Laboratuvar         1      
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      26  25      

(*) Program 
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Tablo 74: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Ladin Ormanlarõnda Yõllar İtibariyle D.Micans  
                 ve R. Grandis Yoğunluk  Durumu (1991-1997) 
 

D.micans Yoğunluğu  Density of 
D.micans     (%) 

R.grandis Yoğunluğu  Density of R.grandis       
(%) 

Bir Ladindeki Faal Yuva Ort.   Average of Action Nets õn 
Speace Trees (adet) Işletme Müd.  

Forestry Enterp. 
İşletme Şefliği   
regional Arcas 

92 93 94 95 96 97 91 92 93 94 95 96 97 91 92 93 94 95 96 97 

Artvin 36 35 31 25 20 19 29 42 56 46 42 41 45 1,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 
Saçinka 37 33 33 17 10 14 19 21 43 45 39 45 55 1,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 
Ortaköy 48 38 32 18 14 14 23 3 18 20 30 49 45 1,3 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,4 
Madenler 45 36 35 18 15 25 32 20 34 27 42 45 21 1,3 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
Zeytinlik 41 45 35 14 16 17 3 18 9 21 38 44 38 1,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 
Taşlõca 38 25 33 17 16 18 10 6 27 32 39 41 45 1,5 0,6 1,1 0,7 0,7 0,7 0,5 
Atila 34 30 31 17 16 13  5 33 24 39 46 57 1,0 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,6 
Tütüncüler 36 25 41 19 15 8 3 9 27 33 39 42 61 1,6 1,2 0,9 0,5 0,5 0,7 0,5 

Artvin 

Ortalama 37 33 33 19 17 18 21 27 36 34 39 42 42 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 
Ardanuç 47 40 43 35 35 43 30 64 55 71 81 78 93 1,7 0,9 1,1 0,6 0,6 0,5 0,6 
Ovacõk 55 37 45 38 39 42 18 18 36 52 73 71 90 1,4 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 
Tepedüzü 44 34 42 35 38 39 34 38 55 75 69 72 78 1,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 
Krnlk.meşe 82 39 45 36 39 42 57 64 64 72 75 82 80 1,7 1,3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 

Ardanuç 

Ortalama 45 36 43 36 39 41 36 39 50 66 72 72 85 1,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 
Arhavi  60       20       1,3     
Hopa                     
Kemalpaşa                     
Kayadibi                     

Arhavi 

Ortalama  60       20       1,3     
Borçka  49       9       0,9     
Balcõ 43 52 35 18 20  2 9 14 18 26 27  3,7 2,7 0,8 0,7 0,6 0,6  
Karşõköy 31 43 35  17  38 14 25 64  51  1,3 1 1,0 0,8  0,5  
Çifteköprü  16 32             1,0 0,7    
Camili  19 39 10 28    17 21 5 27    1,3 1,2 0,9 0,7  

Borçka 

Ortalama 37 47 35 16 20  5 10 13 30 20 30  3,3 2,2 0,9 0,7 0,7 0,6  
Göktaş  34 22 19 22 24   63 46 50 43 45   0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 
Başköy 43 18 18 19 17 20  19 14 22 45 33 33  0,7 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 
Taraklõ  33 25 24 21 20   18 29 52 35 37   1,2 0,4 0,3 0,5 0,5 
Kabaca  19 15 14 16 20   25 22 43 37 40   0,6 0,4 0,6 0,4 0,4 

Murgul 

Ortalama 43 28 22 21 20 22  19 37 32 50 38 40  0,7 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 
Şavşat 26 32 29 36 36 37 40 45 60 52 59 56 59 1,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
Veliköy 34 39 22 33 37 33 38 63 54 59 56 53 49 1,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 
Akdamla 20 30 31 29  30  45 53 58 53  17  0,2 0,1 0,1 0,2  0,1 
Meydancõk  41 24 25 16 32   69  24 33 29   0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 
Tepebaşõ 35 29 35 39 34 39 10 13 43 44 38 65 46 1,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
Yayla 30 27 27 34 37 40 42 48 61 59 51 57 47 1,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 

Şavşat 

Ortalama 29 33 29 35 36 37 34 44 58 51 55 57 54 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
Yusufeli  12 23 13 19 19   9 9 15 19 13   1,1 0,9 0,8 0,7 0,9 
Altõparmak  1 2      14       1,0 0,1    
Öğdem 34 58 45 18 19 23  13 9 18 12 43 59  0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,3 
Kõlõçkaya     38 33       10      0,8 0,7 

Yusufeli 

Ortalama 34 53 39 17 19 21  13 9 17 13 35 29  0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 
Genel Ortalama 35 35 33 24 25 29 26 33 39 46 49 55 59 1,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 

 
 
Tablo 75: Orman Zararlõ Böcekleri ile Yapõlan Mücadele Çalõşmalarõ ve Giderleri 

 
Yõlõ Mücadele Alanõ (Ha) Gider (Milyon Tl.) 
1994 260.000 30.000 
1995 310.000 75.000 
1996 380.000 120.000 
1997 550.000 410.000 
1998 718.000 850.000 
1999 807.303 1817.000 

2000 (*) 800.000 2550.000 

(*) (Tahmin) 
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    7.2.1.5.  Sorunlar  

1 - Büyük alanlarda yapõlan ağaçlandõrma ve gençleştirme çalõşmalarõ ile ormandaki 
biyolojik denge bozulmaktadõr. Yeni kurulan kültür ormanlarõnda biyolojik mücadele 
etkinliğinin ve devamõnõn sağlanmasõ hem çok zor, hem de bu konuda yapõlacak araştõrma ve 
uygulamalar büyük masraf ve zaman kaybõna neden olmaktadõr.  

 2 - Ormancõlõğõ ileri ülkelerde bütün yöntemlerin denge içinde uygulanmasõ yönünde  
hõzlõ bir geçiş görülmesine karşõn,ülkemiz ormancõlõğõnda bu tip yaklaşõmlarõn uygulanmasõna 
geçilememiştir. Bunun gerçekleştirilmesi, gerekli ödeneğin sağlanmasõna ve  bu konularda 
yetişmiş elemanlarõn varlõğõna bağlõdõr. 

 Doğu Karadeniz Bölgesinde Dendroctonus micans Kug�a karşõ yürütülen biyolojik 
mücadele çalõşmalarõnda yõrtõcõ böcek oranõ için hedef seçilen % 50 lik seviyenin yeterli 
olmadõğõ anlaşõlmakta, bu seviyede R. grandis olan ağaçlarda halen kurumalar 
görülebilmektedir.    

 3 -  Orman Genel Müdürlüğü�nde orman hastalõklarõ konusunda yeterli uzman olmadõğõ 
gibi orman zararlõlarõyla mücadele işinde  çalõşan teknik elemanlarõn emekli olduktan sonra 
yerlerini doldurabilecek eleman sayõsõ da  giderek azalmaktadõr. Ekonomik  durumlarõ gittikçe 
kötüleşen teknik elemanlarõn emeklilik süresi dolduktan sonra, çalõşma ortamõnõn kendilerini 
tatmin etmemesi yüzünden bu işe devam etmemeleri, orman zararlõlarõ ile mücadele (OZM) 
işinin geleceği konusunda ciddi endişelere yol açmaktadõr.  

 4 - Orman Bölge Müdürlüklerinde tam donanõmlõ  laboratuvarlar ile entomolog, 
fitopatalog, biyolog, Genetik Uzmanõ, laborant gibi elemanlarõn yeterli sayõda ve nitelikte  
olmayõşõ, ekiplerin gerekli araç, makina ve ekipmandan yoksun bulunmasõ  mücadelenin 
yürütülmesinde aksaklõklara neden olmaktadõr.  

           5 - 15.5.1957 tarihinde çõkarõlan 6968 sayõlõ Zirai Karantina Kanunu hükümlerine göre 
yurt dõşõndan ithal edilen orman ürünlerinin sõnõr kapõlarõndan yurda girişi esnasõnda uyulmasõ 
gereken Zirai Karantina Yönetmeliği, bu konuda Orman Bakanlõğõ görevlilerine kontrol yetkisi  
tanõmamaktadõr. Bu durum kontrollerin gereği gibi yapõlamamasõna ve ithal edilen orman 
ürünlerindeki çeşitli hastalõk ve zararlõlarõn ülkeye girişine yol açmakta ve ormanlarõmõz için 
ciddi bir tehlike oluşturmaktadõr.  

 6 � Ülkemizde görülen önemli zararlõlarõn bir çok yõrtõcõ böceği (predatörü) bilinmesine 
rağmen henüz Dendroctonus micans Kug. örneğinde olduğu gibi kapsamlõ biyolojik çalõşmalar 
bulunmamakta, kamuoyundan gelen eleştirilerin de etkisiyle kimyasal mücadele yapõlmaktadõr. 
Bu çalõşmalar çevre kirliliği yaratmasõ yanõnda predatörleri de yok etmektedir. 

 7- Ağaçlandõrmalarda yörenin doğal ağaç türleri dõşõnda türler kullanõlmasõ, alõnan 
olumsuz sonuçlara rağmen devam etmekte, bu durum zararlõ böcek ve hastalõklarõn çoğalmasõna 
elverişli ortam hazõrlamaktadõr.    

 8- Uygulamada, zararlõ böceklerin populasyon dinamiği konusundaki bilgilerle 
mücadeleye ilişkin sayõsal verilere dayalõ bilimsel çalõşmalarõn eksikliği ciddi olarak 
hissedilmekte, bu yüzden bir epideminin şiddetini ve meydana getirebileceği zararõ tahmin 
konusunda genellikle hatalar yapõlmaktadõr.  
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 7.2.2. Çözüm Önerileri 

 1- Uygulanacak silvikültür teknikleriyle hastalõk ve zararlõlara dayanõklõ orman 
yetiştirilmelidir. 

2- Ormanlarõn bünyesini bozan usulsüz müdahaleler önlenmelidir.  

 3- Gerek yurt dõşõndan gerekse yurt içinden bir bölgeden diğer bölgeye hastalõk ve 
zararlõ taşõnmasõnõ önleyici tedbirler alõnmalõdõr. 

 4- Orman Bölge Müdürlüklerindeki mücadele şubelerinde görevli teknik elemanlarõn, 
hastalõk ve zararlõlarõ teşhis ve bunlarla mücadele konusundaki uzmanlõk ve yetenekleri yeterli 
hale getirilmelidir. 

 5- Doğal mücadele yöntemleri kullanõlmalõdõr. 

 6- Personelin çalõşma koşullarõ ve özlük haklarõ iyileştirilmelidir.  

7.2.3. VIII. Plan Dönemi Hedefleri ve Beklenen Gelişmeler 

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma planõ döneminde yapõlmasõ öngörülen faaliyetlerle ilgili 
hedefler, 76-77-78-79�nolu Tablolarda  belirtilmiştir. 
 
Tablo 76: Sekizinci Plan Döneminde Yapõlacak Böcek Ve Hastalõklar İle Mücadele  
                  Hedefleri 
 

Yatõrõm Cinsi Toplam 
Adet 

2001 
Adet 

2002 
Adet 

2003 
Adet 

2004 
Adet 

2005 
Adet 

Kuş Yuvasõ 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Karõnca Transp. 2.500 500 500 500 500 500 

R.grandis 
Üretimi 2.000.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

Laboratuvar 
İnşaatõ 3 1 1 1   

Tablo 77: Biyolojik Mücadele Enstitüsü Kuruluşu İle İlgili Hedefler 
 

Yatõrõm Cinsi 
Toplam 

Adet 

2001 

Adet 

2002 

Adet 

2003 

Adet 

2004 

Adet 

2005 

Adet 

İdare Binasõ ve Genel Parazitoloji 
Laboratuvarõ İnşaatõ                

(Demirbaşlarõ ile birlikte) 
10 2 2 2 2 2 

Bakteriyoloji � Viroloji Laboratuvarõ 5 1 1 1 1 1 
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Tablo 78: Orman Zararlõlarõ Ve Hastalõklarõyla Mücadele Birimlerine Alõnacak Personel   
 

 
 
Tablo 79: Biyolojik Mücadele Enstitüsüne Alõnacak Personel Hedefleri 
 
Personelin Cinsi 2001 2002 2003 2004 2005 Toplam 

Yönetici 2 - - - - 2 
Bölüm Başkanõ 2 1 1   4 

Araştõrma Uzmanõ       
(Or.Müh) 

4 3 1 1 - 9 

Araştõrma Uzmanõ       
(Kim..Müh) 

- 2 1 - 
 

- 3 

Laborant 1 1 1 1 - 4 
Yardõmcõ Personel 1 1 1  - 3 

 
7.2.4. İzlenecek Politikalar ve Yapõlmasõ Gereken  Yasal ve Kurumsal          
          Düzenlemeler 

           7.2.4.1. İzlenecek Politikalar 

1- Doğal türler korunmalõ, monokültürden kaçõnõlõp karõşõk meşçereler tesis edilmeli, 
plantasyonlarda hastalõk ve zararlõlara dayanõklõ türler seçilmeli, yerli, yabancõ ve hõzlõ gelişen 
tür ağaçlandõrmalarõnda başta orijin denemeleri olmak üzere araştõrma sonuçlarõ dikkate 
alõnmalõdõr. 

2- Halk-orman ilişkileri iyileştirilmeli, koruma bölümünde öngörülen politikalar 
uygulanmalõdõr. 

3- Böcek üremesinin yoğun olduğu yaz dönemlerinde kesimlerden kaçõnõlmalõ, ibrelilerde 
kabuklar soyulmalõ, orman içinden yapõlacak kabuklu emval satõşlarõn da ormandan çõkarma 
süresi çok kõsa tutulmalõdõr. Bu konuda en iyi karar kabuklu satõşlarõn bütünüyle kaldõrõlmasõ 
olacaktõr. 

4- Tohum, fidan ve diğer emvalin naklinde etkili bir karantina uygulanmalõ, gümrük 
girişlerinde orman emvalinin uzman ormancõlar tarafõndan kontrolü sağlanmalõdõr. 

5- Nitelikli eleman yetiştirmek maksadõyla lisans,lisansüstü ve doktora eğitimi 
konularõnda yurt içi ve yurt dõşõ burs imkanõ sağlanmalõdõr. Üniversiteler, Araştõrma 
Müdürlükleri ve OZM şubeleri;  fitopatoloji ve entomoloji laboratuvarlarõ ile yöre özelliklerine 
uygun mücadele alet, araç, makine ve ekipmanõyla donatõlmalõdõr. Mücadele personeli için 

İstihdam Şekli Orman Yük. Müh. Laborant Toplam 

Entomaloji Uzmanõ 54  54 
Fitopatoloji 27  27 
Biyolojik Mücadele Uzmanõ 27  27 
Teknik Mücadele Uzmanõ 54  54 
Laboratuvar Görevlisi - 27 27 
Toplam 162 27 189 
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üniversitelerde orta süreli hizmet içi eğitim,  yabancõdil eğitimi ve yurt dõşõ gezi programlarõ 
uygulanmalõdõr.  

6- Mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadeleye ağõrlõk verilmeli, faydalõ böcek, kuş ve 
diğer canlõlarõn üretimi  artõrõlmalõdõr. Kimyasal mücadeleden kaçõnõlmalõ, zaruri hallerde 
kullanõlacak ilaçlarõn ve feromonlarõn zararlõ böceğin doğal düşmanlarõnõ yok etmemesine özen 
gösterilmeli, zorunlu ilaçlamalarda biyolojik insektisitler tercih edilmelidir. Çam kese böceği 
mücadelesinde Beauveria bassiana (Bals) Vuill adlõ fungustan da yararlanõlmalõdõr. 

7- Böcek zararlarõ yanõnda mantar zararlarõ ile de biyolojik mücadelede ağõrlõklõ 
çalõşmalara önem verilmelidir. 

8- Orman zararlõlarõ ile mücadelede çalõşan personelin özlük haklarõ tatmin edici düzeye 
getirilmelidir. 

7.2.4.2. Yasal Düzenlemeler 

6968 Sayõlõ Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu�nda yapõlacak değişiklikle, ithalat 
ve ihracata konu olan her türlü orman ürününün giriş çõkõş denetimlerinin Orman Bakanlõğõ�nca 
yapõlmasõ  sağlanmalõdõr. 

7.2.4.3. Kurumsal Düzenlemeler 

Orman zararlõlarõyla Mücadele faaliyetlerinde etkinliği artõrmak üzere yapõlmasõ gerekli 
kurumsal düzenlemeler aşağõda belirtilmiştir.  

7.2.4.3.1. Mevcut Kurumlarda Yapõlmasõ Gerekli Düzenlemeler 

Yangõnla mücadele konularõ, orman koruma, hastalõk ve zararlõlarla mücadele 
faaliyetlerinden ayrõlarak ayrõ bir daire halinde örgütlenmeli, Koruma ve OZM şubeleri Orman 
Koruma Daire Başkanlõğõ bünyesinde faaliyet göstermelidir. 

 OZM şubeleri yeterli sayõda ve nitelikteki elemanlarla güçlendirmeli, bu yapõlõncaya 
kadar coğrafi şartlar esas alõnarak, bazõ bölge müdürlükleri uzman elemanlarla takviye 
edilmelidir. 

7.2.4.3.2. Öngörülen Yeni Kurumlar 

Bölgesel temelde çeşitli zararlõlara karşõ genetik araştõrmalarõn da yapõlabildiği, yeterli 
uzmanlara ve tam donanõmlõ laboratuvarlara sahip Biyolojik Mücadele Enstitüleri kurulmalõdõr. 
Böcek ve hastalõklarõn yoğun olduğu bazõ bölge müdürlükleri de yeterli kadro ve donanõma sahip 
laboratuvarlara kavuşturulmalõdõr. 

7.3.  Zararlõ İnsan Müdahaleleri 

 Ülkemizin 20.7 milyon hektar olarak bilinen orman varlõğõ çeşitli tehditler altõnda 
bulunmakta ve bu tehditlerin en önemli kaynağõnõ insanlar oluşturmaktadõr. Ülkemizde 
insanlarõn ormanlara yönelik yasadõşõ müdahalelerinin başlõcalarõnõ; aşõrõ ve usulsüz 
yararlanmalar, kaçak orman emvali nakilleri, tarõm ve yerleşim alanõ kazanmaya yönelik açma-
yerleşme fiilleri ile kontrolsüz ve aşõrõ hayvan otlatmacõlõğõ teşkil etmektedir. Bu yoğun tehditler 
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yüzünden ormanlarõn korunmasõ, sürekli olarak ormancõlõk politika amaçlarõnõn birinci 
maddesini oluşturmaktadõr. 

 7.3.1.  Mevcut Durum ve Sorunlar  

Bu konudaki değerlendirmeler dört başlõkta toplanmõştõr. 

7.3.1.1. Dünyadaki Durum 

 Gelişmiş ülkelerde orman kadastro problemlerinin bulunmamasõ, insanlarõn çevreyi ve 
ormanlarõ korumada duyarlõ davranmalarõ ve kõrsal halkõn ekonomik düzeyinin iyi olmasõ bu 
memleketlerde ormanlara olan usulsüz müdahaleleri (açma, yerleşme, otlatma, nakil vb.) büyük 
oranda ortadan kaldõrmõştõr. 

 Buna karşõlõk az gelişmiş ve gelişmekte olan bazõ ülkelerde cezai yaptõrõmlarõn ağõrlõğõ 
ormanlara yapõlan usulsüz müdahaleleri büyük oranda azaltõrken bazõ ülkelerde orman kõyõmlarõ 
bütün şiddeti ile devam etmektedir. 

     7.3.1.2. Türkiye'deki Durum ve Mevcut İmkanlar 

 Son nüfus sayõmõ verilerine göre; 7282 si orman içi, 11736 sõ orman kenarõ olmak üzere 
19018 orman köyünde toplam 7.1 milyon kişi yaşamaktadõr. Buna göre orman köyleri Türkiye 
nüfusunun %12�sini, kõrsal nüfusun ise %41'ini teşkil etmektedir. 

Orman köyleri nüfusunun %58'i yakacak odun nedeniyle tamamen ormana bağõmlõ olup, 
%13'ü gelirini ormancõlõktan kazanmakta ve %84'lük bölümü düşük gelir düzeyinde 
bulunmaktadõr. Bu durum, orman köylülerini ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amacõyla ormanlara yasa 
dõşõ müdahaleye zorlamaktadõr. 

  Mevcut durumu göstermesi bakõmõndan 1989-1998 yõllarõnõ kapsayan 10 yõllõk periyotta 
Türkiye ormanlarõnda işlenen çeşitli ve kayõtlara yansõyan suçlar ve zarar miktarlarõ Tablo 80 de 
belirtilmiştir. 

Ülkemizde ormanlarõn her türlü zararlõ müdahalelere karşõ korunmasõ görevi yasalarla 
Orman Genel Müdürlüğü�ne verilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü; merkezde Orman Koruma ve 
Yangõnla Mücadele Dairesi Başkanlõğõ ve bu başkanlõğa bağlõ Orman Koruma Şube Müdürlüğü, 
taşrada ise; 

27 Orman Bölge Müdürlüğü, 

248 Orman İşletme Müdürlüğü, 

1350 Orman İşletme Şefliği, 

4 Arboretum Şefliği, 

7 Koruma ve İmarat Şefliği 

1776 Toplu Koruma Ekibi, 
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Tablo 80:  Türkiye Ormanlarõnda Kesme, Nakil, Açma, İşgal ve Otlatma Miktarlarõ 
 

Kesme Nakil Açma-Yerleşme İşgal-Faydalanma Otlatma 
 

Yõllar Suç 
Adedi 

 

M3 

 

Kental 

Suç 
Adedi 

 

M3 

 

Kental 

Suç 
Adedi 

 

Dekar 

 

M3 

 

Kental 

Suç 
Adedi 

 

M3 

Suç 
Adedi 

 

M3 

1989 14858 63909 145366 8720 5703 52295 7213 25825 6551 69938   6422 542792 

1990 15038 56841 156981 8188 4949 34554 9587 32064 11097 163903   7941 566792 

1991 13659 45074 93480 9143 4471 35041 8615 28271 8441 69618   5862 415398 

1992 18409 58188 171319 8126 5009 28348 7186 34675 7921 62995   4896 347824 

1993 17169 73582 140201 7916 6556 36259 5899 35610 6436 51218   4926 387080 

1994 15019 66089 111656 6545 5170 32938 6912 20238 7158 45578   5434 479001 

1995 15770 75395 110616 6759 6102 22992 7525 22174 6841 72868   6626 511008 

1996 17052 81799 169248 7313 5379 36549 8325 23497 10853 35942   7483 640640 

1997 16184 69366 110312 5741 2866 25179 5130 15369 9413 49279 2340 10802 7131 662208 

1998 15044 59390 97897 5911 2554 22015 4411 3999 14860 2140 4162 2627 6133 40140 

1999 12138 47507 85178 4085 1812 19202 5384 13752 6106 43303 3038 15325 3771 345237 

Toplam 170340 697140 1392254 78447 50571 345372 76187 243097 95667 666782 7753 40572 66625 4939120 
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1049 Bölüm Koruma Ekibi şeklinde teşkilatlanmõş olup, orman koruma faaliyetlerini 
4280 teknik eleman ve 7219 Orman Muhafaza Memuru marifetiyle yürütmektedir. 

7.3.1.3. VII�nci Plan Döneminde Yapõlan Çalõşmalar 

1- Orman koruma faaliyetleri bakõmõndan hassasiyet gösteren, özellikle rant değeri 
yüksek, yoğun yerleşim tehdidi altõnda bulunan yörelerde uygulanagelen koruma tedbirleri 
yanõnda, beton kazõklõ dikenli tel çit çekilmesi suretiyle fiziki koruma önlemleri de alõnmaya 
başlanmõş, bu çalõşmalardan olumlu neticeler elde edilmiştir. Yapõlan bu çalõşmalar sonucu 
bugüne kadar 1400 km beton kazõklõ tel ihatasõ gerçekleştirilmiştir. 

2- Ormanda usulsüz olarak kurulan yerleşim alanlarõna diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn alt yapõ hizmetleri götürmemeleri konusunda koordinasyon sağlanmõştõr. 

3- 6831 sayõlõ orman kanunun 77. nci maddesinde gösterilen personelin silah gücü 
arttõrõlmõştõr. 

4- Ormanlarõ zararlõ insan müdahalelerine karşõ korumada teşkilatõn etkinliğini artõrmak 
amacõyla bina, araç ve telsiz imkanlarõ artõrõlmõştõr. 

5- Kõrsal kesimlerden kentlere göç nedeniyle büyük kentlerin etrafõnda yer alan 
ormanlarõn kadastrosuna öncelik verilmiştir.  

7.3.1.4. Sorunlar 

1- Orman köylerindeki gelir seviyesinin düşük olmasõ, bu durumun köylüleri usulsüz 
kesim, açma ve yerleşme eylemlerine teşvik etmesi, 

2- Orman kadastrosunun tamamlanamamasõnõn  usulsüz açma ve yerleşme fiillerine 
ortam hazõrlamasõ, 

3- Çeşitli kesimlere sağlanmõş olan bazõ yasal haklarõn mevcudiyeti, 

4- Adalet mekanizmasõndaki iş yoğunluğu yüzünden kararlarõn gecikmesi, yasalardaki 
bazõ yaptõrõmlarõn ise günün koşullarõnda yetersiz duruma düşmesi, 

5- Sanayileşmede çevreye ve ormanlara verilecek zararlarõn gözardõ edilmesi, 

6- Göç alan şehirlerde yeterli ve planlõ yerleşim alanlarõnõn hazõrlanamayõşõ, 

7- Kamu yararõ gerekçesiyle bir kõsõm orman arazilerinin ormancõlõk amaçlarõ dõşõndaki 
faaliyetlere tahsis edilmesi, 

8- Rekreasyona ayrõlan alanlardaki kullanõmõn aşõrõlõğõ, 

9- Marjinal sahalarda dahi tarõmõ ekonomik kõlan özendirici taban fiyat politikalarõ, 

10- Orman Teşkilatõnõn gelirlerinde ciddi düşüşlerin yaşanmasõ, 

11- Verimli orman alanlarõnõn azlõğõ sonucu piyasaya yeterli emval sunulamamasõ,  
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12- Mevcut mevzuat ve uygulamalarõn katõlõmcõlõğõ öngörmeyişi, 

13- Döner Sermaye Bütçesinin Ormancõlõk faaliyetlerinin çok önemli bir bölümünü 
üstlenmiş olmasõ ve sonuçta yetersiz duruma düşmesi, 

14- Personelin ve personel çalõştõrma düzeninin yetersizliği ve Orman Teşkilatõn aşõrõ 
politizasyonu, 

15- Toplu koruma ekiplerinin bina, araç, telsiz ve eleman bakõmõndan eksiklerinin 
tamamlanamamasõ, 

16- Ormansõz yerlere işletmeler kurmak suretiyle personel ve kaynak israfõna yol 
açõlmasõ, 

17- Koruma konusundaki bakõş açõmõzõn yalnõzca ağaç serveti, orman arazisi ve bir 
ölçüde toprak örtüsü ile sõnõrlõ kalmasõ, buna karşõlõk başta biyolojik çeşitlilik olmak 
üzere diğer fonksiyonel faydalarõn gözardõ edilmesi,  

18- Halkõn eğitim ve bilinç seviyesinin düşüklüğü ve yapõlan eğitimlerin yetersizliği,  

19- Kõl keçisi yetiştiriciliğinin halen etkili olarak sürdürülüyor olmasõ, 

20- Ormanlarõn korunmasõna ayrõlan kaynaklarõn yetersiz kalmasõ gibi hususlar 
oluşturmaktadõr,  

         7.3.2. Çözüm Önerileri 

1- Ormanlarõn Devlet eliyle ve Devlet gözetiminde korunmasõna devam olunmalõdõr. 

2- Ormanõn tanõmõ yeniden yapõlmalõ ve sadece ağaç ve ağaççõk topluluğu yerine birbiri 
ile ilişkili, birçok fonksiyonlarõ yerine getiren sistemler manzumesi olduğu hususu 
vurgulanmalõdõr. 

3- Orman köylüleri nezdinde orman sadece, yasak, sõnõrlama ve yükümlülük getiren bir 
varlõk olmaktan çõkarõlmalõ, köylülerin ormanlarõn korunmasõna katõlõm ve katkõlarõ 
arttõrõlmalõdõr. 

4- Orman köylerindeki nüfus artõşõ önlenmeli, mevcut nüfusun ekonomik durumu 
iyileştirilmelidir. Bu konuda tersine göçe de ortam hazõrlanmamalõdõr. 

5- Ormanlara daha iyi hizmet götürebilmek bakõmõndan Orman Teşkilatõ�nõn gelir 
seviyesi yükseltilmelidir. 

6- Verimli tarõm alanlarõ mutlaka korunmalõdõr. 

7- Orman kadastrosu bir an önce bitirilmelidir. 

8- Ormanlar üzerindeki üretim baskõsõ kaldõrõlmalõdõr. 

9- Orman tahribini özendiren yeni mevzuat çõkarõlmamalõdõr. 
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10- Yeni açma ve yerleşme eylemleri engellenmeli, bu gibi eylemler mahkeme kararõ 
beklenmeksizin bertaraf edilmelidir. 

11- Yasadõşõ talebi önlemek için piyasaya yeterli orman emvali arzõ sağlanmalõdõr. 

12- Ormanlõk alanlardan ne gerekçeyle olursa olsun ormancõlõk dõşõ amaçlar için, yapõlan 
tahsisler en aza indirilmelidir. 

13- Teşkilat yapõmõz yeniden düzenlenmeli ve etkinleştirilmelidir. 

14- Personel sayõsõ arttõrõlmalõ, kalitesi yükseltilmeli,teknik ihtiyaçlarõ karşõlanmalõdõr. 

15- Adalet mekanizmasõ hõzlandõrõlmalõ, cezalar etkinleştirilmelidir. 

16- Halkõn eğitim düzeyi yükseltilmelidir. 

17- Örgütlü toplum ve ormancõlõk konusundaki gönüllü kuruluşlar teşvik edilmelidir. 

18- Keçinin kaldõrõlmasõ sağlanmalõ, hayvan otlatmadaki yoğunluk kabul edilebilir 
seviyeye indirilmelidir. 

19- Ormanlarõn korunmasõna mahalli idarelerin ve sivil toplum örgütlerinin katõlõmõ 
sağlanmalõdõr. 

20- Hatalõ ormancõlõk uygulamalarõ sonucu ormanlarõn zarar görmesi önlenmelidir. 

7.3.3. VIII. Plan Dönemi Hedefleri ve Beklenen Gelişmeler 

 Mevcut toplu koruma ekip binasõ ve orman muhafaza memuru adedi, 2000 yõlõ 
hedeflerinin gerçekleşmesi halinde 2000 yõlõ sonu itibariyle ulaşõlacak miktar ve VIII. Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõ dönemi için hedefler Tablo 81 ve Tablo 82 de gösterilmiştir. 
 
Tablo 81: VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi İçin Toplu Koruma Ekip Binasõ  
                  Hedefleri (2001-2005)  
 

Faaliyetin Yõllara Dağõlõmõ 1999 Yõlõ Sonu 
İtibariyle Mevcut 

Durum 

2000 Yõlõnda 
Gerçekleştirilecek 

Olan 2001 2002 2003 2004 2005 Faaliyet Cinsi 

Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 

Toplu Koruma 
Ekip Binasõ 

1568 
(5295) 9 75 

(300) 
75 

(300) 
75 

(300) 
75 

(300) 
75 

(300) 

Not:  Adet bölümündeki ilk rakam bina sayõsõnõ, parantez içindeki Rakam ise lojman sayõsõnõ          
göstermektedir. 
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Tablo 82: VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi İçin Personel Alõmlarõ (2001-2005) 
 

Personel Alõm Hedeflerinin Yõllara Dağõlõmõ 1999 Yõlõ Sonu 
İtibariyle Mevcut 

Durum 

2000 Yõlõnda 
Alõnacak Personel 2001 2002 2003 2004 2005 Personel çeşidi 

Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 

Orm. Muh. 
Memuru 7117 500 1000 1000 1000 1000 1000 

 
7.3.4. İzlenecek  Politikalar ve Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal            
          Düzenlemeler 

7.3.4.1. İzlenecek Politikalar  

1- Mevcut uygulamalar õşõğõnda Orman Bakanlõğõ, üniversiteler, mesleki örgütler ve 
gönüllü kuruluşlarõn katõlõmõ ile ormanõn tanõmõ yeniden yapõlmalõ, mevzuatõmõza 
�orman rejimi� kavramõ da konulmalõdõr. 

2- Or-Köy kredileri yeniden gözden geçirilmeli, sosyal ormancõlõk projeleri 
geliştirilerek uygulamaya konulmalõ, mera õslahõna yeterli kaynak sağlanmalõdõr. 

3- Ormanlarõn yasadõşõ yollarla tahripten korunmasõna köylülerin de katõlmalarõnõ 
sağlayacak düzenlemeler yapõlmalõdõr.  

4- Orman Teşkilatõ�nõn gelir seviyesini arttõrmak için orman emvali satõşlarõ üzerinden 
alõnan her türlü vergi, fon, resim vs kaldõrõlmalõdõr. 

5- Tarõm alanlarõnõn yetersiz duruma düşmesi orman açmacõlõğõnõ teşvik ettiğinden, 
verimli tarõm alanlarõnõn, başta büyük sanayi tesisleri olmak üzere, tarõm dõşõ 
faaliyetler için kullanõmõ önlenmeli, bu konudaki mevcut mevzuat kararlõlõkla 
uygulanmalõdõr.  

6- Orman kadastrosunun tamamlanabilmesi için yeterli personel, araç ve ödenek 
ayrõlmalõ, kadastroda uygulanan yöntemler, yapõlan çalõşmalar sonunda sõnõrlanan 
alanlarõn tapusunu almaya uygun hale getirilmelidir.  

7- Ormanlar üzerinde üretim baskõsõna yol açan Döner Sermaye hizmetleri yeniden 
gözden geçirilmeli, koruma hizmetleri Döner Sermaye gelirlerine bağõmlõ olmaktan 
çõkarõlõp Genel Bütçe�ye aktarõlmalõdõr. 

8- Ormanlardan arazi kazanõlmasõnõ özendiren Anayasa�nõn 169 ncu maddesi ile 6831 
sayõlõ Orman Kanununun 2/B maddesi uygulamadan kaldõrõlmalõ, ormanlarõn 
ormancõlõk eğitimi almamõş kişilerce de sõnõrlanmasõ anlamõna gelen uygulamalara 
sebep olan 3402 Sayõlõ Kanun�un ilgili maddeleri ile Turizmi Teşvik Kanununun 
orman arazilerinin tahsisi ile ilgili maddeleri değiştirilmelidir. 

9- Göç alan büyük şehir belediyelerince ucuz ve yeterli konut alanõ üretimi 
sağlanmalõdõr. Açma - yerleşme eylemlerinin yoğun olduğu yerlerde karar infazlarõ 
için, iş makinasõ destekli ve uygun nitelikli özel ekipler oluşturulmalõdõr. 
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10- Piyasaya kaliteli, ucuz ve yeterli orman emvali arzõ için endüstriyel odun üretimi 
amaçlõ ağaçlandõrma çalõşmalarõ hõzlandõrõlmalõ, özel şahõslarca yapõlacak 
ağaçlandõrma çalõşmalarõ desteklenmelidir. Sahipli arazilerde orman ağacõ 
yetiştirmeyi engelleyen mevzuat hükümleri değiştirilmelidir. 

11- Ormancõlõk dõşõ amaçlar için yapõlan arazi tahsisleri esnasõnda orman kaybõnõn yol 
açacağõ kamu zararõ da göz önünde bulundurulmalõ, yapõlacak tahsislerde alõnacak 
arazi bedellerinin bugün ve gelecekteki piyasa rayiçlerine uygun olmasõ 
sağlanmalõdõr. Zorunlu olarak yapõlan ancak ormanõn tahribiyle sonuçlanacak arazi 
tahsislerinde hak lehtarõnõn  başka yerde aynõ miktarda orman yetiştirmesi ve ormana 
biyolojik istiklalini kazanõncaya kadar bakmasõ yükümlülüğü getirilmelidir. 

12- Taşrada �Tek Bölgeli� �Tek Birimli� bir yapõya gidilmeli,  nitelikli yönetici 
çalõştõrmak bakõmõndan orman işletmelerinin sayõsõ azaltõlmalõ, buna karşõlõk orman 
işletme şefliklerinin sayõlarõ  arttõrõlõp sorumluluk alanlarõ daraltõlmalõdõr. 

13- Personel sayõsõnõ yeterli düzeyde tutmak için her yõl belli sayõda elemanõn alõnmasõ 
sağlanmalõ, orman korumada çalõştõrõlacak elemanlarõn yetiştirilmesi için �Orman 
Muhafaza Memurluğu Meslek Yüksek Okulu� kurulmalõdõr. Koruma faaliyetlerini 
sevk ve idare edecek olan teknik elemanlarõn kalitesini arttõrmak için lisans, 
lisansüstü ve doktora eğitimi konularõnda burslar verilmeli, düzenlenecek programlõ 
turlar ile yurt dõşõna gönderilmeleri sağlanmalõdõr. 

14- Bazõ suçlar hakkõnda öngörülen ancak tahsili için yapõlacak masrafõ dahi 
karşõlamayacak duruma düşmüş olan cezai yaptõrõmlar güncelleştirilmeli, orman 
kaçakçõlõğõ ile uğraştõğõ belgelenen ticaret erbabõnõn; seçmenlik ötesinde siyaset 
yapmasõnõn önlenmesine yönelik yatõrõmlar getirilmesi için girişimlerde 
bulunulmalõdõr.  

15- Halkõn eğitim seviyesini geliştirmek maksadõyla okullarda Ormancõlõk Dersleri 
okutulmalõ, basõn, radyo ve televizyon kuruluşlarõna ormanlarõn yararlarõ konusunda 
yayõn yapma yükümlülüğü getirilmelidir. Halkõn eğitimi için yeterli kaynak 
sağlanmalõdõr. 

16- Ormancõlõkla ilgili gönüllü kuruluşlar; yapacaklarõ etkinliklerde Orman Teşkilatõna 
ait tesislerden yararlandõrõlmalõ, arazi çalõşmalarõnda kendilerine kolaylõklar 
sağlanmalõ, fidan, teknik bilgi  vb. ihtiyaçlarõ ücretsiz karşõlanmalõdõr.  

17- Keçinin kaldõrõlmasõ için etleri devlet kuruluşlarõnca ve keçinin yõllõk üreme 
potansiyelinin üstünde olmak üzere program dahilinde tüketilmelidir. Köylünün bu 
yüzden eksilecek gelirinin giderilmesi için hayvan õslahõ tedbirleri uygulamaya 
konulmalõdõr. 

18- Yerel yönetimlere Merkezi Hükümet tarafõndan yapõlan düzenlemelere ek olarak 
ormanlarõn korunmasõ konusunda kural koyma, kaynak yaratma ve uygulama yapma 
yetkisi verilmelidir.  

19- Amenajman planlarõndaki hata yüzdesi azaltõlmalõ, teknik elemanlarõn becerileri 
hizmet içi eğitimlerle arttõrõlmalõ, yanõk alanlar dõşõnda büyük sahalarda traşlama 
kesimler yasaklanmalõ, verimli orman alanlarõndaki gençleştirmelerde doğal yöntem 
ve türlere öncelik verilmeli, mevcut orman yapõsõnõn bozulmasõna yol açabilecek 
teknik uygulamalar ancak belli deneyime sahip elemanlar tarafõndan yapõlmalõdõr.   
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20- Orman yolu yapõm çalõşmalarõnda, dozer yerine aşağõ kõsõmlarda tahribe yol 
açmayacak ekskavatör ve benzeri makinalar kullanõlmalõdõr.   

7.3.4.2. Yasal Düzenlemeler 

1- Orman kadastrosu yapõlõrken her ne niyetle olursa olsun ormancõlõk öğrenimi 
almamõş kişilerin orman kadastrosu yapõlabilmesine olanak sağlayan 3402 sayõlõ 
Yasa Hükümleri değiştirilmelidir. 

2- Orman arazilerinden haksõz yoldan saha kazanmayõ mümkün kõlacak yasal 
düzenlemeler, uzun vadede yasa dõşõ davranõşlarõ özendirmekte ve ileride 
yapõlabilecek yeni değişiklikler konusunda beklentilerin oluşmasõna yol açmaktadõr. 
Bu nedenle yeni adaletsizliklere yol açmamak bakõmõndan 2/B uygulamalarõ yurt 
genelinde ivedi olarak bitirilmeli ve hemen ardõndan buna imkan veren hükümler 
gerek 6831 sayõlõ Orman Kanununundan, gerekse Anayasa�dan çõkarõlmalõdõr.  

3- Bozuk orman alanlarõnõn özel ağaçlandõrõlmalara tahsis edilmesinde halihazõr 
amenajman planlarõnda belirtilen sahalar esas alõnmalõ, niteliği bu tarihten sonra 
bozulacak alanlar ise, Özel Ağaçlandõrma Yönetmeliği�nde yapõlacak değişiklikle 
tahsis kapsamõ dõşõnda bõrakõlmalõdõr. 

4- Orman suçlarõna verilen cezalar caydõrõcõ hale getirilmelidir. Özellikle orman 
kaçakçõlõğõna destek olanlarõn yerel siyasete egemen olmalarõ, Türk Ceza Kanunu  ve 
Seçim Kanununda yapõlacak değişikliklerle önlenmelidir.   

5- Orman Teşkilatõ görevlilerine karşõkoyma veya saldõrõda bulunma eylemlerine 
öngörülen cezalar da Türk Ceza Kanununda yapõlacak değişikliklerle artõrõlmalõdõr.  

6- Orman suçlarõnõn takibi esnasõnda yaralananlarla ölenlerin yakõnlarõna zararlarõnõ bir 
ölçüde de olsa hafifletici tazminat ödenmesi için hukuki düzenleme yapõlmalõdõr.  

7- Ormandan çõkarõlmõş emvalin; koruma faaliyetleri adõna şehir ve kasabalardaki 
atölyelerde bir takõm bürokratik işlemlere konu edilmesi uygulamasõ da yeniden 
gözden geçirilmeli, bu husus ya kaldõrõlmalõ veya itimada şayan özel bürolara 
bõrakõlmalõdõr. 

8- Devlet Memurlarõ Kanunu�nda, başarõlõ olan personeli ödüllendiren, kendini 
yenileyemeyen ve başarõsõz olan personeli pasifize eden düzenlemeler yapõlmasõ için 
girişimlerde bulunulmalõdõr. Korumada çalõşan ve risk altõnda bulunan personelin 
özlük haklarõ da diğer kolluk kuvvetlerinin düzeyine çõkarõlmasõna çalõşõlmalõdõr. 

7.3.4.3. Yapõlmasõ Gerekli Kurumsal Düzenlemeler 

 Koruma faaliyetlerinde etkinliği artõrmak üzere yapõlmasõ gerekli kurumsal düzenlemeler 
aşağõda belirtilmiştir. 

7.3.4.3.1. Mevcut Kurumlarda Yapõlmasõ Gerekli Düzenlemeler 

1) Orman Bakanlõğõ ve Orman Genel Müdürlüğü�nün merkez ve taşra birimleri yeniden 
değerlendirilmeli, özellikle taşradaki çok başlõ yapõ, güç birliğini mümkün kõlacak 
şekilde birleştirilmelidir. 
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2) Gerekli olmadõğõ halde oluşturulan ve sonuçta hizmetine kesin ihtiyaç duyulan birim 
ve personele tahsis edilmesi gereken imkanlarõ bloke eden merkez ve taşra birimleri 
ile hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan bir kõsõm Orman İşletmeleri kesinlikle 
kapatõlmalõ, Bölge Müdürlüklerinin mevcudiyetleri yeniden sorgulanmalõdõr. Orman 
İşletme Şefliklerinin sayõsõ arttõrõlõp sorumluluk alanlarõ daraltõlmalõdõr. 

3) Orman Genel Müdürlüğü merkezinde mevcut Orman Koruma ve Yangõnla Mücadele 
Dairesi; Yangõnla Mücadele  Dairesi ve Koruma Dairesi olmak üzere ikiye 
ayrõlmalõdõr. 

7.3.4.3.2. Öngörülen Yeni Kurumlar 

Orman muhafaza memurlarõnõn kalite düzeyini yükseltmek bakõmõndan Orman Muhafaza 
Memurluğu Meslek Yüksek Okulu kurulmalõdõr.   

7.4.  Abiyotik (Cansõz) Zararlõlar 

 Yenilenebilir kaynaklarõn başõnda gelen ormanlarõn bu özelliğini devamlõ olarak 
sürdürebilmesi, yetişme muhiti şartlarõnõn iki ana unsurunu oluşturan klimatik ve edafik 
faktörlerin uyumlu ve dengeli olmasõna bağlõ bulunmaktadõr. Bu faktörlerden herhangi birinde 
ortaya çõkacak dengesizlik ormanõn bünyesinde bazen çok büyük olumsuzluklara, hatta yõkõmlara 
yol açabilmektedir. Orman ağaçlarõnõn doğal gelişim sürelerinin uzunluğu hayat evrelerinin 
herhangi bir döneminde abiyotik zararlõlarla karşõlaşma riskini artõrmaktadõr. 

 Rüzgar, fõrtõna, kar, don, yüksek sõcaklõk, dolu, buz, yõldõrõm, õşõk ve yağmur gibi çeşitli 
iklim faktörlerinde görülen anormallikler, ormandaki ağaçlarõn çeşitli dönemlerinde değişik zarar 
görmelerine yol açmaktadõr.  

Ormanlarda ciddi zarar yapan atmosferik kuvvetlerle savaşmak bugünkü koşullarda 
imkansõz olduğundan, bunlara karşõ ancak çeşitli ormancõlõk teknikleri kullanmak suretiyle bazõ 
koruyucu tedbirler alõnabilir. Ormanlarõ, bu zararlarõ önleyecek şekilde dayanõklõ kurmak, 
sağlõklõ yetiştirmek ve sürekli bakõmlõ bulundurmak bu önlemlerin başlõcalarõnõ oluşturmaktadõr.  

 Topraktaki suyun erozyona ve toprak kaymalarõna yol açacak seviyede fazlalõğõ, organik 
ve inorganik maddelerin bitki yetişmesine imkan vermeyecek şekilde fazlalõk veya noksanlõğõ, 
fiziksel ve kimyasal madde muhtevasõnõn yetersizliği de orman ağaçlarõ üzerinde olumsuz etkiler 
yapmaktadõr. Toprak şartlarõndaki olumsuzluklarla mücadele, klimatik kökenli olumsuzluklara 
nazaran daha mümkün ve kolay ise de, bu mücadele çok  büyük emek ve kaynak kullanõmõnõ 
gerektirmektedir.  

 Bu nedenle yeni orman tesis edilirken bu ögelerin uzun yõllara dayalõ değerlerinin 
dikkatle ve birbirleriyle ilişkileri de gözetilerek (õsõ- nem gibi) incelenmesi abiyotik faktörlerle 
mücadelede büyük önem taşõmaktadõr. 

7.4.1. Mevcut Durum - Sorunlar ve Ülke İmkanlarõ 

İklim faktörlerinden rüzgar, fõrtõna, kar, don, yüksek sõcaklõk, dolu, buz, yõldõrõm, õşõk ve 
yağmur gibi iklim faktörlerinin anormal durumlarõna ülkemiz ormanlarõnda da zaman zaman 
rastlanmaktadõr. Nitekim 1989, 1990 ve 1991 yõllarõnda ortalama 1 116 140 m3 dikili gövde 
hacminde ağaç devrilmiştir. 6 Haziran 1998 tarihinde meydana gelen şiddetli fõrtõna; Kastamonu 
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Bölgesi Taşköprü İşletmesinde 30.000 m3,Zonguldak Bölgesi Karabük İşletmesi Safranbolu 
Şefliğinde 45.000 m3 dikili gövde hacminde orman ağacõnõn devrilmesine yol açmõştõr. 

1987-1992 yõllarõ arasõndaki dönemde yurt genelinde meydana gelen 2130 olay sonucu 1 
944 732 m3, 1996 yõlõnda meydana gelen 263 olay sonucu 364 985 m3, 1997 yõlõnda meydana 
gelen 110 olay sonucu 130 925 m3 dikili gövde hacminde orman ağacõ zarar görmüştür. 

Abiyotik zararlõlarõn ülkemiz ormancõlõğõna etkileri;  

1- Yoğun kar yağõşõ yüzünden, bir çok orman yörelerinde her yõl geniş çapta kar 
kõrmalarõnõn görülmesi,  

2- Özellikle Meşe, Karaağaç, Dişbudak, Akçaağaç gibi bazõ yapraklõ ağaç türlerinin don 
çatlağõ, fidanlõklarõmõzõn ise çõplak don zararlarõna maruz kalmasõ,  

3- Güney bakõ ve bölgelerimizdeki fidanlõk ve yeni ağaçlandõrma alanlarõnda yüksek 
sõcaklõk zararlarõna yol açmasõ, 

4- Yüksek eğimli alanlarda toprağõn taşõnmasõ, 

5- Kuraklõk sonucu çimlenmenin olmayõşõ veya fidanlarõn kurumasõ nedeniyle 
gençleştirmelerin aksamasõ, uzun süreli kuraklõklarda yaşlõ ağaçlarõn dahi kurumasõ, 

6- Rüzgar ve toprak şartlarõndaki olumsuzluklarõn bir araya geldiği ortamlarda kumul 
hareketlerinin görülmesi şeklinde ortaya çõkmaktadõr.  

 7.4.1.1. VII�nci Plan Döneminde Yapõlan Çalõşmalar 

 Yõllar itibariyle ormancõlõk faaliyetlerindeki teknik bilgi, araç-gereç imkanlarõyla 
çalõşmalarda verimliliğin arttõrõlmasõ ve  iyi bir orman işletmeciliğinin uygulanmasõ sonucu  
VII�nci beş yõllõk plan döneminde ormanlarõmõzdaki abiyotik zararlarda geçmiş yõllara göre 
azalma eğilimi gözlenmiştir. 

7.4.1.2. Sorunlar 

1- Ormancõlõk aynõ yörede sürekli çalõşmayõ gerektirmekte olmasõna karşõn, ülkemizde 
bu gereğin yeterince yerine getirilememesi, uygulamada yeterli tecrübeye sahip 
olmayan elemanlara sorumluluk verilmesi, 

2- Teknik personelin ve diğer elemanlarõn aynõ ağaç türü üzerinde  uzun süreli 
çalõşmalarõnõn sağlanamamasõ, 

3- Toprak ve suyun zararlõ etkileri sonucu meydana gelen olumsuzluklarõn giderilmesi 
için yeterli kaynağõn ayrõlamamasõ, 

4- Erozyon kontrolü ve mera õslahõnda program hedeflerinin çok gerisinde kalõnmasõ,  

5- Yeterli meteorolojik verilerden ve araştõrmalardan yoksun bulunulmasõ gibi hususlar, 
bu konuda başlõca sorunlarõmõzõ oluşturmaktadõr. 
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7.4.2.  Çözüm Önerileri 

Ormanlarõmõzõn abiyotik etkenlerden korunmasõ için; 

1- İklim ve toprak faktörlerinin olumsuzluklarõna karşõ alõnabilecek teknik önlemler 
zamanõnda uygulamaya konulmalõ, zarar görmüş alanlar ise uygun tekniklerle    eski 
haline getirilmelidir.   

2- Abiyotik faktörlere karşõ savaş yöntemlerini uygulayacak elemanlarõn bilgi 
seviyelerinin geliştirilmesi sağlanmalõdõr. 

7.4.3. VIII. Plan Dönemi Hedefleri ve Beklenen Gelişmeler 

Türkiye ormanlarõnõn iklim ve toprak faktörlerinin olumsuzluklarõna karşõ korunmasõ 
konusunda VIII. Beş Yõllõk Plan Dönemi hedefleri, ağaçlandõrma, erozyon kontrolü, mera õslahõ 
ve silvikültür yatõrõmlarõ kapsamõnda yer almaktadõr.  

 
7.4.4. İzlenecek  Politikalar ve Yapõlmasõ Gereken Yasal ve  Kurumsal  
          Düzenlemeler 

1- Abiyotik faktörlere karşõ alõnacak önlemlerin sõnõrlõ olmasõ nedeniyle yapõlacak 
çalõşmalar bu etkenlere karşõ ormanlarõn dayanõklõ olacak şekilde kurulmasõ 
konusunda yoğunlaştõrõlmalõdõr.  

2- İklim ve toprak şartlarõnda meydana gelen uzun süreli değişikliklerin kaydedildiği 
Bilgi Bankasõ oluşturulmalõdõr. 

3- Uygulamada karşõlaşõlan olumsuzluklar, hatalarõn tekrarlanmamasõ bakõmõndan 
uygulayõcõ birimlerin tümüne aktarõlmalõdõr. 

7.5.  Muhafaza Ormanlarõ 

Dünyadaki nüfus artõşõ ve buna paralel olarak arazi kullanõm çeşitliliği ile ilgili  
istatistikler incelendiği zaman, yakõn bir gelecekte yeryüzünün (açõk denizler, buz ve kum çölleri 
hariç) hiçbir yerinin doğal halde kalmayacağõ görülmektedir. Bütün kullanõlabilir alanlar; tarõm, 
otlak, yerleşim ve sanayi yeri olarak insanõn hizmetinde olacaktõr. Bu nedenle yeryüzünde bazõ 
doğal alanlarõn kalabilmesi, şimdiden belirlenecek, milli parklar, muhafaza ormanlarõ ve diğer 
koruma alanlarõnõn oluşturulmasõna bağlõdõr. 

Muhafaza ormanlarõ; genellikle yerleşim alanlarõnõn, akarsu ve, baraj havzalarõnõn, demir 
ve karayollarõnõn çevrelerinde yer alan, toprak erozyonunun, arazi kaymalarõnõn ve su 
taşkõnlarõnõn önlenmesi, barajlara su toplanmasõ gibi amaçlara hizmet eden, bu yüzden cezbedici 
ve koruyucu özellikleri ön plana çõkan ormanlardõr. Ülkemiz şartlarõnda sel, erozyon ve arazi 
kaymalarõna maruz kalabilecek, ayrõca su havzalarõnõn korunmasõ görevini üstlenebilecek 
alanlarõn miktar ve boyutlarõ dikkate alõndõğõnda, bugün mevcut olanlardan çok daha geniş 
alanlarda muhafaza ormanlarõ kurulmasõ, bunlarõn korunup geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 
ormanlar birçok bitki ve hayvan türü için habitat görevi yanõnda, geçici sõğõnma ve barõnma 
alanlarõ ile rezerv alanlarõ arasõnda geçiş görevi de yapmaktadõr. 

  Dünyanõn pek çok ülkesinde olduğu gibi muhafaza ormanlarõ veya geniş anlamõyla özel 
koruma bölgeleri seçilirken böyle bir yerin hangi amaç veya amaçlara hizmet edeceği, korunacak 
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doğal  kaynağõn ne olduğu, koruma alanlarõnõn  seçimi, ekolojik özellik ve bütünlüğünün 
bulunmasõ gibi kriterler dikkate alõnmaktadõr. 

Ülkemiz ormanlarõnõn büyük bir bölümü muhafazaya muhtaç durumdadõr. Bu nedenle 
6831 sayõlõ Orman Kanununun 23 ve 24.cü maddeleri, muhafazasõnda zaruret görülen bir takõm 
orman alanlarõnõn muhafaza ormanõ olarak ayrõlmasõnõ hükme bağlamõştõr. Ormancõlõk 
mevzuatõnda yer alan bu maddelerde;  

"Arazi kaymasõ ve yağmurlarla yõkanmasõ tehlikesine maruz olan yerlerdeki ormanlarla, 
meskun mahallerin havasõnõ, şose ve demiryollarõnõ, toz ve kum fõrtõnalarõna karşõ muhafaza 
eden ve nehir yataklarõnõn dolmasõnõn önüne geçen veya memleket müdafaasõ için muhafazasõ 
zaruri görülen Devlet Ormanlarõ veya maki veya fundalarla örtülü yerler daimi olarak; tahrip 
edilmiş veya yangõn görmüş Devlet Ormanlarõ da istihsal ormanõ olarak ayrõlabilir." (6831 Sayõlõ 
Orman Kanunu, Madde 23). Kanunun 24'üncü maddesinde "Muhafaza ormanõ olarak ayrõlmasõ 
icabeden ve mülkiyeti devletten başkasõna ait bulunan ormanlarla alelumum muhafaza 
ormanlarõnõn tamamlanmasõ için bunlara eklenmesi lazõm gelen sahipli yerler, İcra Vekilleri 
Heyeti kararõyla muhafaza ormanõ olarak ayrõlõr. Sahipleri muvafakat etmedikleri takdirde bu 
yerler umumi hükümlere göre istimlak edilir" denilmektedir. 

7.5.1. Mevcut Durum, Sorunlar ve Ülke İmkanlarõ 

 7.5.1.1.  Mevcut Durum 

Yurdumuzda halen değişik yörelerde 8'i geçici, 45'i daimi olmak üzere toplam 53 adet 
muhafaza ormanõ mevcuttur. Sayõlarõnõn artõrõlmasõnda büyük yararlar beklenen muhafaza 
ormanlarõmõzõn bugünkü durumlarõna baktõğõmõzda 188.883 hektarõ ormanlõk, 189.902 hektarõ 
ise ormansõz alan olmak üzere toplam 378.785 hektar olduğu görülmektedir. Halen söz konusu 
ormanlarda ağaçlandõrma, erozyon kontrolu, baraj kenarlarõnõn korunmasõ, imar õslah çalõşmalarõ 
gibi faaliyetlere devam edilmektedir.Muhafaza ormanlarõ Tablo 83�de gösterilmiştir. 

 7.5.1.2. Sorunlar  

Muhafaza Ormanlarõ konusunda ortaya çõkan başlõca sorunlar aşağõda belirtilmiştir. 

1- Bozuk baltalõk vasõflõ muhafaza ormanlarõ, iyileştirilememeleri yüzünden, amaçlanan 
fonksiyonlarõnõ yerine getirememektedir, 

2- Muhafaza ormanlarõ içerisindeki ağaçsõz alanlar kaynak yetersizliği yüzünden 
ağaçlandõrõlamamaktadõr, 

3- Bir kõsõm muhafaza ormanõnõn içerisinde yerleşim yerleri bulunmakta ve ormansõz 
alanlar istimlak edilememektedir,  

4- Verimli muhafaza ormanlarõnda, planlarõn aşõrõ muhafazakarlõğõ yüzünden, gerekli 
teknik müdahaleler zamanõnda yapõlamamaktadõr, 

5- Üretim faaliyetlerinin sõnõrlanmasõ sonucu ortaya çõkan gelir eksikliği yüzünden 
usulsüz müdahaleler artmaktadõr. 
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7.5.2. Çözüm Önerileri 

1- Toprak erozyonu, heyelân, çõğ gibi olaylarõn görüldüğü ormanlar muhafazaya 
alõnmalõdõr, 

2- Ekosistem bütünlüğü içinde biyolojik çeşitlilik, kültürel, sosyal ve estetik değerlerin 
korunmasõ için nadide türlerin bulunduğu alanlar Koruma Ormanõ statüsünde tespit ve 
tefrik edilmelidir, 

3- Nesli tehlikeye düşen yaban hayatõnõn etkin korunmasõ için, ormanlar içinde yaşama 
ortamlarõ oluşturmak maksadõyla özel koruma alanlarõ tahsis edilmelidir, 

4- Bu konularla ilgili hukuki, idari ve teknik düzenlemelere gidilerek özel amenajman ve 
master planlarõ yapõlmalõ, yine bu konuda yapõlacak yasal düzenlemelerle yetki 
karmaşasõna meydan vermemelidir, 

5- Civardaki mahalli halkõn yaşama şartlarõ mutlaka göz önünde bulundurulmak 
kaydõyla imkanlar ölçüsünde muhafaza ormanlarõnõn sayõsõ ve alanõ artõrõlmalõdõr. 

 
Tablo 83: Muhafaza Ormanlarõmõz 
 
Sõra 
No 

Bölge 
Müdürlüğü 

Adõ 

Muhafaza 
Ormanõ 

Adõ 

Orman 
Alanõ 
Ha. 

Ormansõz 
Alan 
Ha. 

Toplam 
Alan 
Ha. 

Muhafazaya Ayrõlõş 
Tarihi Statüsü İli 

1 Adapazarõ Keltepe 953,50 29,00 982,50 25.12.1973 Devamlõ Kocaeli 
2 Adapazarõ Uludere 2148,13 67,51 2215,64 28.2.1977 Devamlõ Sakarya 
3 Amasya Çamgölü 314,75  314,75 9.9.1964 Devamlõ Samsun 
4 Amasya Saracuk Dere 752,36 141,4 893,76 18.8.1972 Geçici Amasya 
5 Amasya Üzümören 1944,00 659,00 2603,00 2.5.1978 Devamlõ Kokat 
6 Ankara Eldivan 2325,50 1060,00 3385,50 16.8.1961 Devamlõ Çankõrõ 
7 Ankara Beynam 857,00 745,00 1602,00 1.7.1966 Devamlõ Ankara 
8 Ankara Erikli-A.Ayva 8611,50 8628,00 17239,50 23.10.1968 Devamlõ Çankõrõ 
9 Ankara Yaylakent 3041,00  3041,00 17.10.1969 50Yõl 

Müddetli 
Ankara 

10 Antalya Alacadağ 1474,1 221,40 1695,5 10.7.1953 Devamlõ Antalya 
11 Antalya Çakallõ 2923,01 2645,12 5568,13 26.6.1970 Devamlõ Antalya 
12 Balõkesir Çaygören 1408,50 791,50 220,00 29.12.1980 50Yõl 

Müddetli 
Balõkesir 

13 Bursa Yalova 374,30 98,20 472,50 4.12.1962 Devamlõ İstanbul 
14 Bursa Doğancõ 2268,00 970,00 3238,00 30.3.1978 Devamlõ Bursa 
15 Bursa Gökçe Barajõ 1050,00 613,00 1663,00 29.4.1985 Devamlõ Bursa 
16 Çanakkale Atikhisar 2653,00 240,00 2893,00 26.3.1980 50Yõl 

Müddetli 
Çanakkale 

17 Elazõğ Karagöl (Zage) 4440,50 1889,50 6330,00 21.4.1956 Devamlõ Tunceli 
18 Elazõğ Mameki 18,89  18,89 22.8.1966 Devamlõ Tunceli 
19 Elazõğ Tatvan 179,50 20,50 200,00 21.4.1969 Devamlõ Bitlis 
20 Erzurum Tortum Gölü 1793,50 37183,50 38977,00 26.9.1970 Devamlõ Erzurum 
21 Eskişehir Sultandağõ 17168,50 25327,50 42496,00 6.5.1955 Devamlõ Afyon 
22 Konya Anamas 10099,50 5348,00 15447,50 15.1.1957 Devamlõ Konya 
23 Konya Fadra 26623,00 16763,50 32337,50 15.1.1957 Devamlõ Konya 
24 Konya Yergen 15574,00 16763,50 32337,50 15.1.1957 Devamlõ Konya 
25 Isparta Kõzõldağ 213,60 336,20 549,80 16.4.1959 Devamlõ Isparta 
26 Isparta Akdağ 1330,50 791,50 2122,00 2.9.1961 Devamlõ Isparta 
27 Isparta Gücüllü 614,00 681,00 1475,00 7.5.1971 Devamlõ Isparta 
28 Konya Kuğulugöl 2167,00 1296,00 3463,00 14.5.1973 Devamlõ Konya 
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Tablo 83: Devamõ 
 
Sõra 
No 

Bölge 
Müdürlüğü 

Adõ 

Muhafaza 
Ormanõ 

Adõ 

Orman 
Alanõ 
Ha. 

Ormansõz 
Alan 
Ha. 

Toplam Alan 
Ha. 

Muhafazaya 
Ayrõlõş 
Tarihi 

Statüsü İli 

29 Isparta Prof.Dr.Bekir 
Sõtkõ             
Evcimen 

500,00  500,00 17.2.1984 Üretim 
Ormanõ 
Ol.Kad. 

Isparta 

30 İstanbul Belgrat 4967,53 464,18 5431,71 2.11.1950 Devamlõ İstanbul 
31 İstanbul Elmalõ Bendi 850,70  850,70 28.12.1955 Devamlõ İstanbul 
32 İstanbul Ömeroba 716,00 1280,00 1996,00 12.12.1961 Devamlõ Edirne 
33 İstanbul Terkos Gölü 3292,00 2391,00 5683,00 22.12.1961 Devamlõ İstanbul 
34  İzmir Kocamurtluk 133,50 1252,00 1385,50 11.2.1955 Devamlõ Manisa 
35  İzmir Gümüldür 4065,68  4065,68 22.4.1969 Devamlõ İzmir 
36  İzmir Çatalkaya 4498,00  4498,00 30.9.1974 Devamlõ İzmir 
37  İzmir Kara Göl 1263,94  1263,94 17.12.1974 Devamlõ İzmir 
38 Kastamonu Tosya Dağõ 997,00 303,00 1300,00 23.7.1964 Devamlõ Kastamonu 
39 Konya Çandõr Çay D. 7779,50 26620,50 34400,00 15.1.1957 Devamlõ Konya 
40 Konya Sultan Dağõ 7947,50 11419,00 19366,50 9.4.1964 Devamlõ Konya 
41 Konya Apa Barajõ 12074,00 13657,00 25731,00 10.2.1964 Devamlõ Konya 
42 Mersin Elmalõ-

Dereboğa 
2850,00 3380,00 6230,00 23.10.1970 Devamlõ Mersin 

43 Mersin Kadõncõk 2595,00 305,00 2900,00 18.5.1978 Devamlõ Mersin 
44 Muğla Aksaz-Karaağaç 2373,15 5498,48 7871,63 21.12.1982 Devamlõ Muğla 
45 Zonguldak Günyü-H.Kadõn 28,00 7,00 35,00 22.10.1963 Devamlõ Zonguldak 
46 Zonguldak İnkum 222,50  222,50 28.1.1964 Devamlõ Zonguldak 
47  İzmir  Menemen 

(Karagöl) 
447,50  447,50 3.8.1993 Devamlõ İzmir 

48 İstanbul Azizpaşa- Fatih 2549,50  2549,50 2.3.1995 Devamlõ İstanbul 
49 Muğla Davutlar 1154,50 9,00 1163,50 3.11.1995 Geçici Aydõn 
50 Isparta Kepez 823,50 7,00 830,50 3.5.1996 Devamlõ Isparta 
51 Adapazarõ Kartepe 3025,50  3025,50 30,03,1998 Devamlõ Adapazarõ 
52 Amasya Karacakõşla 16,00  16,00 27,09,98 20 yõl 

süreli 
Samsun 

53 Adapazarõ Sapanca Gölü 10392,00  10392,00 9,12,1997 49.Yõllõk Adapazarõ 
 Toplam  188,883 189902 378,785 (1)    

Teknik Olarak Ayrõlan 3.042.589 (2)  
Genel Toplam 3.421.374  

Kaynaklar : 
1) Orman Genel Müdürlüğü  
2) Dr. KONUKÇU, M.: Ormancõlõğõmõz. DPT. Yayõnõ. Kasõm 1999 

7.6. Çevresel Etkilere Karşõ Orman Koruma 

 Dünyada ve Ülkemizde önemli yer tutan çevre sorunlarõ önemine binaen ayrõ bir bölüm 
olarak incelenmiştir. Bugün gelinen noktada çevrenin korunmasõ ile ormanlarõn korunmasõ 
konusunda karşõlaşõlan problemler benzerlik göstermektedir. Bu bölümde; genel çevre 
sorunlarõndan ziyade doğal bitki örtüsüne zarar veren veya doğal yapõnõn değişmesine sebep olan 
zararlõ kaynaklardan söz edilecektir. Dünyada ve ülkemizde doğal ekosistemlerin yõkõmõna neden 
olan bu zararlõ kaynaklarõn en önemlilerini; asit yağmurlarõ, sanayi kuruluşlarõndan çõkan zararlõ 
gaz ve tozlar, hava, su ve toprağõ etkileyen kimyasal kirleticiler, katõ atõk maddeleri, kullanõmõ 
gittikçe artan temizlik malzemeleri ile kömür, maden ve taş ocaklarõ gibi yüzeysel üretim yapan 
kuruluşlar oluşturmaktadõr. 
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Bu kirleticiler, doğal ekosistemler ve orman ekosistemleri ile bu ekosistemlerde yaşayan 
canlõ çevreyi olumsuz şekilde etkilemeye devam etmektedir. 

7.6.1. Mevcut Durum - Sorunlar ve Ülke İmkanlarõ 

 Çevresel etkilerin durumu ve mevcut imkanlar üç ayrõ alt başlõkta incelenmiştir. 

7.6.1.1.  Dünyadaki Durum 

 Çevre sorunlarõnõ meydana getiren faktörler dünyanõn bütün ülkelerinde az veya çok 
miktarda görülmektedirler. Gelişmiş ülkelerde, özellikle sanayi kuruluşlarõ ve kimyasal atõklar 
önemli bir yer tutarken, daha az gelişmiş veya tarõmla meşgul olan ülkelerde en fazla zararõ 
kimyasal pestisitler ve evsel atõklar yapmaktadõr. Sanayi kuruluşlarõ hakkõnda diğer ülkelerdeki 
durumu açõklayõcõ bazõ örnekler aşağõdadõr. 

1- Almanya'da enerji üreten tesisler, kireç ve çimento fabrikalarõ ve maden ocaklarõ gibi 
endüstrinin kaçõnõlmaz üretim tesislerinden her yõl milyonlarca ton toz havaya 
atõlmaktadõr. 

2- Yine Almanya'da gerek sanayiinin gerekse konutlarõn ihtiyacõ olarak her yõl 
milyonlarca ton kömür ve petrol tüketilmektedir. Bu fosil yakõtlarda bulunan kükürt, 
azot, kurşun vb. gibi çeşitli zararlõ maddeler oksitlenerek zararlõ gazlar haline 
dönüşmektedir. 

3- Amerika Birleşik Devletleri'nde çelik merkezlerinden her yõl havaya 6 milyon ton 
kömür tozu verilmektedir. İngiltere'de havaya verilen dumanõn yarõsõndan fazlasõnõn 
demiryollarõ ve endüstriye ait olduğu bilinmektedir. Münih'te motorlu vasõta 
tekerleklerinden yõlda 7 bin ton lastik tozunun havaya atõldõğõ, Los Angeles'te günde 
1600 ton yanmamõş organik maddenin havaya bõrakõldõğõ, Almanya'nõn Ruhr 
bölgesinde meydana gelen sis kubbesi etkisiyle güneş õşõğõnõn %40 oranõna kadar 
düştüğü bildirilmektedir. 

4- Günümüzde dünyadaki fosil yakõt tüketimi ve buna bağlõ olarak çevrenin kirletilmesi 
artmaktadõr. Los Angeles şehrinde 1940 yõlõnda günde 8,5 milyon litre akaryakõt 
motorlu araçlar tarafõndan tüketilmekte iken bu miktar 1980 yõlõnda 495 milyon 
litreye yükselmiştir. Bu rakamõn 2000 yõlõnda 675 milyon litre olacağõ hesaplanmõştõr. 

5- Pestisitlerin çevre kirlenmesinde çok önemli rolleri vardõr. Nehirler yoluyla göl, deniz 
ve okyanuslara geçen bu kimyasal maddeler, okyanuslarõn 5-10 bin metre 
derinliklerinde yaşayan canlõlarda bile saptanmõştõr. Ayrõca bu pestisitler insan ve 
hayvan sağlõğõ açõsõndan da büyük tehlikeler doğurmaktadõr. 

7.6.1.2. Türkiye�deki Durum ve Mevcut İmkanlar  

Ülkemiz ormanlarõnõn içinde veya yakõnõnda bulunan ve ormanlarõn sağlõğõnõ tehdit 
ederek ağaçlarõn direncini azaltan çeşitli kaynaklarõn mevcudiyeti, negatif çevre etkileri olarak 
karşõmõza çõkmaktadõr. Ne yazõk ki, çevresel sorunlara karşõ kamu duyarlõlõğõnõn oluşmasõna 
rağmen bu konuda esaslõ adõmlar atõlamamõştõr. Enerji açõğõ bulunan ülkemizde çevre ile birlikte 
ormanlarõmõz da sözü edilen zararlõ kaynaklardan ciddi boyutlarda etkilenmektedir. Sözü edilen 
kirletici kaynaklarõn ormanlar ve doğal ekosistemler üzerindeki etkileri sorunlar bölümünde 
etraflõca izah edilmiştir. 
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7.6.1.3.  Sorunlar 

1- Birçok sanayi kuruluşunun bacalarõndan çõkan SO2 gazõ atmosferdeki hava nemi ile 
birleşerek sülfürik aside dönüşmekte dolayõsõ ile asit yağmurlarõ şeklinde bitkilerde 
ve diğer canlõ çevrelerde kronik ve akut zararlar meydana getirmektedir. Gerek sanayi 
kuruluşlarõnõn bacalarõndan, gerekse taşõt araçlarõnõn egzozlarõndan çõkan gazlar SO2, 
CO2, CI, O3, oksitlenmiş hidrokarbonlar, PbO2, NOx gibi çevre ve canlõ türler için 
oldukça zararlõ birçok maddeyi ihtiva etmektedir. Ayrõca bu gazlar yapraklarõ 
kurutmak, hücre plazmasõ, nukleus ve diğer dokularõ bozarak fotosentezi engellemek, 
toprağõn pH dengesini bozarak fazla asit sebebiyle çoraklaşmaya yol açmak, hatta 
tütün gibi bitkilerde depolanarak solunum yolu ile insanlarõn ölümüne neden 
olabilmektedirler. 

2- 1951 yõlõnda faaliyete başlamõş olan Artvin-Göktaş (Murgul) Bakõr İşletmesi�nin 
neden olduğu asit zararlarõ toprak örtüsünü tamamen öldürmüş ve erozyon ile 
taşõnmasõna  yol açtõğõ gibi üretim kabiliyetini de ortadan kaldõrmõştõr. SO2 gazõ 9125 
hektarlõk alanda vejetasyonu etkilemiş, bu alanõn 3000 hektarõnõ tamamen çõplak hale 
getirmiştir. Gazdan zarar gören ağaçlar zayõfladõklarõ için çeşitli böcekler ve 
mantarlar tarafõndan tahrip edilmektedir. 1962-1965 yõllarõnda Ips sexdentatus ile 
yapõlan savaşta 34 500 m3 dikili ağaç kesilmiştir. 

3- 1973 yõlõnda kurulmuş olan Karadeniz Bakõr İşletmeleri ile 1969 yõlõndan beri 
çalõşan Azot Sanayi Fabrikasõ çevredeki çeşitli ağaçlarda kurumalara yol açmõş ve 
yöre halkõnõn söz konusu kuruluşlar aleyhine davalar açmasõna sebep olmuştur. 

4- 20.11.1982 tarihinde faaliyete başlamõş bulunan ve ünitelerinde 24 saat boyunca 
14400 ton kömür yakõlmakta olan Yatağan Termik Santralõ�nõn işlediği kömür 
içindeki ortalama kükürt % 4 kabul edildiğinde 24 saatlik çalõşma süresince 576 ton 
kükürt, SO2 gazõ olarak çevreye yayõlmaktadõr. Santral bacasõnda bulunan filtrelerin 
çok muntazam çalõşmasõ halinde bile kükürdün 65/10000'i dõşarõ çõkmaktadõr. Bu da 
günde 3,7 ton kükürt demektir. Yatağan Termik Santralõndan çõkan gazlarõn etkisiyle 
çevredeki ormanlar zarar görmektedir. 

5- Milas-Yeniköy Termik Santralõ ile Gökova (Ören-Türkevleri) Termik Santralõ 
de çevreyi kötü etkilemekte ve yakõn bir gelecekte diğer santraller gibi ciddi orman 
yõkõmlarõna yol açmasõndan kaygõ duyulmaktadõr. 

6- Ormanlar içinde ve civarõnda Yüzeysel Üretim Yapan Kuruluşlar (maden, kömür, 
kireç ve taş ocaklarõ, yol ve kanal inşaatlarõ vb.) üretim ve inşaat sõrasõnda gerekli 
tedbirlere uymamalarõ nedeniyle büyük zararlar meydana getirmektedirler. Örneğin; 
Köyceğiz civarõnda bulunan Sõğla Ormanlarõnõn bulunduğu alanlarda DSİ'nin açtõğõ 
drenaj hendekleri taban suyunun aşağõya kaçmasõna, sonuçta da Sõğla ağaçlarõnõn 
ölümüne yol açmõştõr. Maden ve taş ocağõ işletilen hemen bütün yörelerimizde 
ocaklarõn kapanmasõndan sonra çevre düzenlemesi ve ağaçlandõrmalar gereği gibi 
yapõlmadõğõndan bir çok ormanlõk alan elden çõkmõştõr. Kütahya-Emet yöresindeki 
Kolomanit cevherinin üretim ve taşõnmasõ sõrasõnda içinde  bulunan bor tozlarõnõn 
meşe ve karaçam yapraklarõnda kõzarmalar yaparak ölümlere  yol açtõğõ bilinen 
sorunlardõr. 

7- Tarõmda, ormancõlõkta ve diğer alanlarda çeşitli zararlõ ve hastalõklara karşõ savaşta 
kullanõlan kimyasal maddeler ile tarõmda kullanõlan suni gübrelerin õrmak, göl ve 
denizleri kirlettiği, canlõlara büyük zararlar verdiği bilinmektedir. 
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8- Özellikle çimento ve diğer fabrikalarõn bacalarõndan yayõlan tozlarõn, bitkilerin 
solunumu ve transpirasyonunu engellemesi, fotosentezi etkileyerek bitki gelişimini 
yavaşlatmasõ, toprak yüzeyinde geçirimsiz bir tabaka oluşturarak toprağõn su alõmõnõ 
azaltmasõ, bunlara ek olarak çevrede bulunan insanlarda kanser, ülser, bronşit, 
tüberküloz ve benzeri tehlikeli hastalõklara yol açmasõ gibi çevre ve halk sağlõğõ 
üzerinde zararlara sebep olmaktadõr. 

9- Gerek evsel, gerekse fabrika atõklarõndan gelen ve çeşitli kimyasal maddelerle bulaşõk 
sular yağõşlarla ve akarsularla uzak mesafelere taşõnarak bütün canlõ çevreye zararlõ 
etkilerde bulunmaktadõr. Bir litre petrol 1 milyon litre suyu içilmez hale 
getirmektedir. Bunun gibi içinde deterjan atõklarõ bulunan bir derenin ulaştõğõ göl ve 
denizde çok sayõda canlõnõn hayatõna son vereceği şüphesizdir. 

10- Çeşitli kuruluşlarõn faaliyetleri sonucu ortaya çõkan katõ maddeler ve cüruf da gerek 
yakõn çevresini, gerekse sularla taşõndõğõ yerleri zarara uğratmaktadõr. Nitekim 
Yatağan Termik Santralõ�nõn kazõ artõklarõ çözümü, zor bir problem halinde fabrika 
yönetiminin karşõsõna dikilmiş bulunmaktadõr. Fabrikadan çõkan küller de çevredeki 
tarõm alanlarõ üzerinde önemli zararlar yaparak tazminat davalarõna konu olmuştur. 

11- Rekreasyon alanlarõnda temizlik amacõyla kullanõlan sabun ve deterjanlarõn su 
kaynaklarõnõ ve orman alanlarõnõ tehdit eder dereceye varmasõ mümkündür. Buna en 
güzel örnek İstanbul Belgrat Ormanõ�ndaki Neşet Suyu rekreasyon alanõnda yapõlan 
bu gibi faaliyetlerin İstanbul kentinin sularõna karõşmasõdõr. Rekreasyon faaliyetleri 
sõrasõnda sergilenen çevreye zararlõ davranõşlarõn (çöplerin gelişigüzel atõlmasõ, 
ocaklarõn söndürülmeden bõrakõlmasõ, ağaçlara isim kazõlmasõ) da zaman zaman 
önemli sonuçlarõ olmaktadõr. 

12- Yukarõda başlõcalarõ belirtilen ve her geçen gün gelişme gösteren bu sorunlarõn 
boyutlarõnõ bilimsel düzeyde ölçüp değerlendirebilecek araştõrma birimleri ve 
labaratuvarlarõnõn mevcut olmayõşõ yanõnda Orman Kanununun koruyucu 
hükümlerinin yetersizliği, ormanlara zarar verici faaliyetlerin önlenmesini 
engellemektedir.   

 7.6.2. Çözüm Önerileri 

Doğal kaynaklarõn kirlenmesiyle insan, hayvan, bitki örtüsünün, toprağõn, suyun ve 
atmosferin büyük ölçüde zarar gördüğü şüphesizdir. Şu anda ve gelecekte ileriki kuşaklara temiz 
bir çevre, temiz bir dünya bõrakõlmak isteniyorsa; mevcut kanunlarõn titizlikle uygulanmasõ, yasal 
boşluklarõn doldurulmasõ gerekmektedir. Bu husus devlet otoritesinin sağlanmasõ bakõmõndan da 
önemlidir. Çevre kirliliği konularõnda sadece ülkemizde değil, diğer ülkelerle işbirliği ve 
protokoller yaparak tüm canlõlarõ tehdit eden unsurlar kontrol edilmeli, sorunlarõ çözmeli ve bu 
konularda tedbir almayan ülkelere de cezai yaptõrõmlar getirilmelidir. 

 Ormanlarõn zararlõ etkilerden korunmasõna, ormancõlõk çalõşmalarõ esnasõnda da özen 
gösterilmelidir. 

7.6.3. VIII. Plan Dönemi Hedefleri ve Beklenen Gelişmeler 

Ormanlarõn çevre etkilerinden korunmasõ amacõyla VIII nci 5 Yõllõk Kalkõnma Planõ 
döneminde 2001 ve 2002 yõllarõnda birer, toplam 2 adet çevresel kirlilik ölçüm laboratuvarõ 
kurulmasõ hedeflenmektedir.  
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7.6.4. İzlenecek Politikalar ve Gerekli Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler  

Çevresel etkilere karşõ yapõlacak düzenlemeler iki başlõk altõnda toplanabilir. 

7.6.4.1. İzlenecek Politikalar 

Doğal kaynaklarõmõzdan olan ormanlarõmõzõn bitki örtüsünü ve toprağõnõ, suyun kaliteli 
ve havanõn  daha temiz hale getirilmesini; doğal kaynaklarõ yok etmeden, insan ve diğer 
canlõlarõn hayatlarõnõ en iyi şekilde devam ettirmesini sağlayacak olan sürdürülebilir kullanõm 
ilkelerine ulaşmak maksadõyla; 

1- Çevre korumasõ ve kirliğin önlenmesi tüm kurum ve kişilerin görevi olduğundan bu 
konuda alõnacak tedbirler herkese anlatõlõp benimsetilmeli ve mutlak surette uyulmasõ 
sağlanmalõdõr. 

2- Çevre korumasõ konusunda tedbirler alõnõrken ve uygulanõrken insan ve diğer 
varlõklarõn sağlõklarõnõn korunmasõ ve alõnacak tedbirlerin olumlu-olumsuz etkileri ile 
fayda ve maliyetleri dikkate alõnmalõdõr. 

3- Arazi ve kaynak kullanõmõnda karar veren ve projeleri değerlendiren yetkili 
kuruluşlar kalkõnma çabalarõnõ olumsuz yönden etkilememeye dikkat ederken 
çevrenin de  korunmasõna ve kirletilmemesine özen göstermelidir. 

4- En uygun teknoloji ve yöntemler kullanõlarak ekonomik faaliyetlerin ve üretim 
metotlarõnõn çevre sorunu meydana getirmeyecek şekilde seçilmesi hususunda gerekli 
tedbirler alõnmalõdõr. 

5- Ormanlarda tehlike arz eden fabrika ve kurumlar gaz zararlarõnõn etkisini arttõran 
yerlerde (vadiler, çanak yapõlõ araziler vb.) kurulmamalõdõr. 

6- Bu tesislerde zararlõ gaz oranõ düşük olan yakõtlar kullanõlmalõdõr. Atõk gazlarõn 
meydana gelmesi önlenmeli veya bunlar değerlendirilmeli ve bacalar yüksek 
yapõlmalõdõr. 

7- Yüzeysel üretim yapan kuruluşlarda çalõşma alanlarõ sõnõrlandõrõlmalõdõr. Çõkan 
artõklarõn döküleceği yerler, giriş-çõkõş yollarõ ve işçilerin barõndõrõlacaklarõ yerler iyi 
tespit edilmeli, hafriyatõn döküleceği yerlerin çevresinde kazõlmamõş bantlar 
bõrakõlmalõdõr. 

8- Ormanda çeşitli üretim yapan tesislerin civarlarõnda veya inşa sahasõ içinde bulunan 
ağaçlarõ lüzumsuz yere yaralayõp zararlõ olabilecek davranõşlar engellenmelidir. 

9- Pestisitler mümkün olduğu kadar düşük oranlarda kullanõlmalõ, ambalajlarõnõn uluorta 
atõlmamasõna, emniyet tedbirlerinin alõnmasõna dikkat edilmelidir. Kimyasal savaş 
mümkün olduğu kadar en son başvurulacak yöntem olmalõdõr. Biyolojik savaş 
yöntemlerine öncelik verilmelidir. 

10- Rekreasyon alanlarõ iyi bir şekilde planlanmalõ, kullanõmõ sõrasõnda ve kullanõmdan 
sonra kontrol edilmelidir. Buralarda gerekli afiş ve uyarõ levhalarõ bulundurulmalõ, 
vatandaşlarõn bu sahada dinlenirken eğitilmelerine de özen gösterilmelidir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    226 

11- Türkiye'de orman kadastro çalõşmalarõ en kõsa zamanda tamamlanarak ormancõnõn 
çalõşma alanõ kesinlikle diğerlerinden ayrõlmalõdõr. Bu sahalarõn kontrolü de devamlõ 
surette sağlanmalõdõr. 

12- Gaz zararõ bulunan yerlerde bu zarara dayanõklõ türlerle saf veya karõşõk meşçereler 
kurulmalõdõr. Meşçere kurarken ve bakõmlar sõrasõnda silvikültürel kurallara 
uyulmalõdõr. Uygun gençleştirme yöntemleri uygulanmalõdõr. Gaz zararlarõndan 
meydana gelen boşluklar hemen ağaçlandõrõlmayõp buralarda gaza dayanõklõ otlarõn 
yetişip toprağõ tutmasõna çalõşõlmalõdõr. 

13- Yüzeysel üretim yapan kuruluşlarõn faaliyetleri sona erdiğinde bu alanlarõ 
düzenlemeleri ve ağaçlandõrmalarõ sağlanmalõdõr. 

14- Çeşitli hastalõk ve böceklerin ve diğer başkaca sebeplerin meydana çõkardõğõ orman 
içi boşluklar derhal ağaçlandõrõlmalõdõr. 

15- Rekreasyon alanlarõndaki ormancõlõk uygulamalarõna titizlik gösterilmelidir. 

16- Sağlõklõ çevrelerin muhafazasõna ayrõlan koruma alanlarõnõn sayõlarõ ve fonksiyonlarõ 
arttõrõlmalõdõr. Bu projelerle ilgili ödeneklerde kõsõtlamaya gidilmemelidir. 

17- 3416 Sayõlõ Kanunun birinci maddesi ile "kirlenmenin önlenmesi, sõnõrlandõrõlmasõ ve 
mücadele için yapõlan harcamalarõn kirleten tarafõndan karşõlanmasõ esastõr." Şayet 
çevreyi kirletenler bunu durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri 
almazlarsa bu önlemler yetkili makamlarca alõnmalõ, bu konudaki gerekli harcamalar  
6183 Sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsili Usulü Hakkõnda Kanun Hükümlerine göre 
kirletenden alõnmalõdõr. Söz konusu uygulamalara işlerlik kazandõrmak amacõyla ilgili 
ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarõyla devamlõ ilişki kurulmalõdõr. �Kirleten öder� 
prensibi �ödeme gücüm var öyleyse kirletirim� şeklinde algõlanmamalõ, bu tip 
değerlendirmelere meydan verilmemelidir. 

18- Aynõ kanunun 18.maddesinin "1." bendinde; inilebilecek en düşük kirlenme seviyesi 
esas alõnarak, bu seviyenin üstünde meydana gelebilecek kirlenmeler için belirlenen 
ücretlerin ayrõca alõnacağõ öngörülmektedir. Bu maddede belirtilen hususlar 
saptandõğõnda, ilgili kamu kuruluşlarõ ile temas kurularak, söz konusu hükmün 
çalõştõrõlmasõ sağlanmalõdõr. 

19- Yetersiz duruma gelmiş olan cezalar caydõrõcõ hale getirilmelidir. 

20- Çevre koruma ve kirlenmenin önlenmesi hususundaki tedbirler bir bütünlük içinde 
alõnõp uygulanmalõdõr. 
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7.6.4.2. Yapõlmasõ Gerekli Kurumsal Düzenlemeler 

 Yapõlmasõ gereken düzenlemeler iki alt başlõkta düzenlenmiştir. 

7.6.4.2.1. Mevcut Kurumlarda Yapõlmasõ Gerekli Düzenlemeler 

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde mevcut Orman Koruma ve Yangõnla Mücadele 
Daire Başkanlõğõ; Orman Yangõnlarõyla Mücadele Dairesi ve Orman Koruma Dairesi olmak 
üzere ikiye ayrõlmalõ, yeni oluşturulacak olan Orman Koruma Dairesinde Orman Sağlõğõ Şubesi 
ihdas edilmelidir. Orman Fotogrametri Müdürlüğü ile koordineli olarak ülke düzeyinde Orman 
Sağlõğõ Haritalarõ yapõlmalõ ve buna göre, Çevre Etki  Değerlendirilmesi (ÇED) uygulamalarõ ve 
hava kirliliğine hassas Orman Bölgelerinin belirlenmesi çalõşmalarõnda bu haritalar dikkate 
alõnmalõdõr. 

7.6.4.2.2. Öngörülen Yeni Kurumlar 

Asit, gaz ve hava kirliliğinin vejetasyon üzerindeki etkilerinin araştõrmak amacõyla 
Çevresel Kirlilik Ölçüm Laboratuvarõ kurulmalõdõr. 
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BÖLÜM-8 

KORUNAN ALANLAR VE ORMAN PEYZAJI 

Giriş 

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi için hazõrlanan Ormancõlõk Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu�nun bu bölümü üç alt bölümde incelenmiştir. 

Birinci alt bölümde; korunan alan alt statüsü kazandõrõlan ve bu doğrultuda yönetilen 
sahalarõn Dünya�daki ve Türkiye�deki mevcut durumu ele alõnmõş, ülkemizdeki planlõ 
dönemlerde ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi için öngörülen hedefler ve uygulanmasõ 
önerilen ilke ve politikalarõn gerçekleşme durumlarõ göz önünde bulundurularak VIII. Beş Yõllõk 
Kalkõnma dönemi hedefleri belirlenmiş, önceki dönemlerde hedeflerin gerçekleşmesinde 
karşõlaşõlan sorunlara ilişkin öneriler belirtilmiştir. 

İkinci alt bölümde; Orman Peyzajõnõn ülkemiz ve Türkiye Ormancõlõğõ açõsõndan önemi 
vurgulanmaya, konu ile ilgili olarak ülkemizde karşõlaşõlan sorunlarõn ve çözüm önerilerinin 
neler olabileceği belirtilmeye çalõşõlmõştõr. 

Üçüncü alt bölümde de; Korunan Alanlar ve Orman Peyzajõ için VIII. Beş Yõllõk 
kalkõnma Planõ dönemi ve uzun dönemli ilke ve politikalar ortaya konulmuştur. 

Raporun hazõrlanmasõnda; korunan alan statüsü kazandõrõlmõş doğal kaynaklarõmõz 
hakkõnda güvenilir bir veri tabanõ oluşturacak bilgilerin de, raporda yer almasõna özen 
gösterilmiştir. 

8.1. Korunan Alanlar 

8.1.1. Mevcut Durum 

8.1.1.1. Dünyada 

İlk kez Amerika Birleşik Devletleri�nde1870 �lerin başlarõnda ortaya çõkan doğa koruma 
fikri bu yõllardan itibaren koruma alanlarõnõn sayõ ve alan olarak hõzla artmasõna neden 
olmuştur.1872 yõlõnda ABD�de Yellowstone Milli Parkõ�nõn ilan edilmesi ile başlayan Milli Park 
çalõşmalarõ bütün dünyada hõzla yayõlmõştõr.19.yüzyõlõn sonlarõna doğru çeşitli ülkeler koruma 
alanlarõ konusunda kanunlar çõkarmağa başlamõşlardõr ve Milli Park dõşõnda koruma statüleri 
ortaya çõkmaya başlamõştõr. 

Koruma alanlarõ; milli  ve milletlerarasõ öneme sahip doğal ve kültürel kaynaklar ile 
biyolojik çeşitliliği bir servet olarak muhafaza edip geleceğe taşõmanõn önemli bir aracõ olmasõ 
nedeniyle bütün dünyada kabul gören en etkili ve yaygõn statülerdir. Koruma alanlarõ ile ilgili 
olarak ülkeler bir taraftan iç yasal düzenlemelerini yaparken diğer yandan milletlerarasõ anlaşma 
ve sözleşmeler yapõlmakta ve ayrõca milletlerarasõ kurumlar teşekkül ettirilmektedir. Bu 
kurumlarõn en önemlilerinden birisi de 1948 yõlõnda kurulan ve dünyada koruma alanlarõnõn 
koordinasyonunun sağlanmasõ ,kapsadõklarõ kaynaklarõn çeşitliliğinin ve bütünlüğünün 
korunmasõ,ekolojik devamlõlõğõnõn sağlanmasõ ve kaynaklarõn amaçlarõna uygun bir şekilde 
kullanõmõnõn sağlanmasõnõ amaçlayan Uluslararasõ  Tabiat ve Tabiat Kaynaklarõnõ Koruma 
Birliği ( IUCN ) yeni adõyla Dünya Koruma Birliği�dir. 
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Ayrõca, Dünya Yaban Hayatõ Vakfõ (WWF) ,Birleşmiş Milletler Çevre Programõ, 
Birleşmiş Milletler Gõda ve Tarõm Örgütü ( FAO ), Birleşmiş Milletler  Bilim ve Kültür  Örgütü 
(UNESCO) bağlõ  İnsan ve Biyosfer (MAB) Örgütü ve Dünya Mirasõ Merkezi (WHC) ve diğer 
benzer organizasyonlar bu alanlarõn etkin bir şekilde korunmasõ için çalõşmaktadõrlar. 

Günümüz Milli Parkçõlõğõnda halen temel felsefe olarak benimsenmiş ilkeler 1969 yõlõnda 
Dünya Koruma Birliği�nin Hindistan-Yeni Delhi�de yapõlan Genel Kurul Toplantõsõnda 
doğmuştur. 

Dünya Koruma Birliği( IUCN ) ,doğal kaynaklarõn tam doğaldan yarõ doğala doğru 
sõralamõş ve idare amaçlarõnõn değişik oranlarda önceliklerini göz önüne alarak koruma alanlarõnõ 
aşağõda belirtilen 6 kategoriye ayõrmõştõr:  

       1-Mutlak Korunan Doğa Alanlarõ/Bakir Alanlar 

           a)Mutlak Korunan Doğa Alanlarõ 

           b)Bakir Alanlar 

        2- Milli Parklar, 

        3- Doğal Anõtlar, 

          4- Habitat /Tür Yönetim Alanlarõ 

        5- Peyzaj Koruma Alanlarõ , 

        6- Kaynak Yönetim Alanlarõ, 

Her ülkenin kendine özgü bir Milli Parkçõlõğõ ve koruma alanlarõnõn isimlendirilmesinde 
farklõlõklar olmasõna rağmen içerik olarak IUCN�in bu statülerine benzemektedir ve 
uygulamalarda IUCN�in prensiplerine uyulmaktadõr. 

Bugün için dünyada 140�dan fazla koruma kategorisi bulunmaktadõr.Örneğin ABD�de 
Milli Parklar Servisi bünyesinde 21 adet koruma kategorisi bulunmaktadõr. Fakat bu statülerin 
her biri IUCN�in Yönetim Kategorileri�nin herhangi birisi içersinde değerlendirilmekte ve 
prensiplerine sõkõ sõkõya bağlõ kalõnmaktadõr. 

Dünya Koruma Birliği�nin verilerine göre dünya yüzeyinin %6,29�dan fazlasõ koruma 
alanõ olarak ayrõlmõş olup bu konuda hassas olan ülkelerde bu oran yüzölçümlerinin %10�unu 
aşmaktadõr. En yaygõn statü  %61 ile Milli Park olup diğer statüler nispeten daha az uygulama 
alanõ bulmaktadõr. Bazõ ülkelerin koruma alanlarõ ve ülke alanlarõna oranõ Tablo 84 de 
gösterilmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi Türkiye�nin korunan alanlarõnõn ülkenin genel alanõna oranõ %1 
civarõndadõr. Buna karşõn dünya ortalamasõ %6�nõn üzerindedir. 
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Tablo 84: Bazõ Ülkelerin Koruma Alanlarõnõn Ülke Alanlarõna Oranõ 
 

Ülke Adõ Oranõ 
(%) 

Genel Alan 
(Ha.) 

Koruma Alanõ 
(Ha.) 

Türkiye 1.05 77,945,000 819,441 

ABD 11.12 937,261,400 104,238,016 
Avusturya 23.92 8,385,500 2,005,475 
Avusturalya 12.18 768,230,000 93,545,457 
Danimarka 32.24 4,307,500 1,388,750 
Almanya 25.77 35,684,000 9,195,702 
İsrail 14.82 2,077,000 307,835 
Yeni Zelanda 23.19 26,515,000 6,147,794 
İspanya 8.41 50,488,000 4,245,630 
İsveç 6.78 44,094,000 2,989,045 
İsviçre 17.7 4,128,500 730,707 
İngiltere 20.94 24,488,000 5,127,966 
Avrupa Birliği Ortalamasõ 11.47 318,308,500 36,523,166 

Dünya Ortalamasõ 6.29 14,820,884,600 931,787,396 

Kaynak: Dünya Koruma İzleme Merkezi ve Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü 

Not: Dünya Koruma Birliği (IUCN)'in Korunan Alanlar Yönetim Kategorileri'ne göre ayrõlan koruma alanlarõnõ kapsamaktadõr. Türkiye için 
verilen rakamlar 2873 Sayõlõ Milli Parklar Kanunu'na göre ayrõlan sahalara karşõlõk gelmektedir. 

Dünya Koruma Birliği�nin kriterlerine göre korunan alanlarõn yasal yollarla ve etkili bir 
şekilde korunmasõ esastõr. Buna göre ülkemizde bulunan 1.850.000 hektarlõk Yaban Hayatõ 
Koruma Alanõ IUCN�in kriterlerine uymamaktadõr. Çünkü bu alanlarda üretim yapõlmasõnõn 
kontrolu  Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü� nün kontrolu dõşõndadõr. Zaman 
geçirmeden bu alanlarõn, dünya standartlarõna uygun bir koruma alanõ durumuna getirilmesi 
gerekir. 

Ayrõca, dünyadaki koruma alanõ planlamalarõnda yerel halkõn çõkarlarõnõ göz önüne 
alan,onlara alternatif gelir kaynaklarõ sunan ,bütün ilgi gruplarõnõn uzlaşarak koruma alanõ 
yöneticilerine destek vermesini sağlayan planlama yöntemleri geliştirilmiştir. Bütün ilgi 
gruplarõnõn planlama aşamasõnda uygulama aşamasõna kadar yer aldõklarõ katõlõmcõ bir planlama 
ve yönetim benimsenmektedir. 

Koruma Alanlarõnõn içersindeki ve çevresindeki insanlarõn sosyo-ekonomik 
durumlarõ,yaşam tarzlarõ ve bu kaynaklarla karşõlõklõ ilişkilerini çok iyi belirleyerek planlama ve 
alanlarõn yönetimine yansõtmak temel ilkelerdir. Bu işleri yapacak personelin yetiştirilmesi ve 
her koruma alanõnõn kendi planlamacõsõ ve yöneticisine sahip olmasõ veya hiç olmazsa bölgesel 
planlamacõlarõn olmasõ bütün dünyada gerçekleştirilmeye çalõşõlan önemli bir husustur. 

Ülkemizde koruma alanlarõnda var olan sorunlarõn çözülebilmesi için bu planlama 
yöntemlerini adapte etmek yararlõ olacaktõr. 
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8. 1.1.2. Türkiye�de 

8.1.1.2.1. Mevzuat 

- Korunan Alanlar çalõşmalarõnõ doğrudan ve dolaylõ bir şekilde etkileyen, bu 
çalõşmalarõ yönlendiren hükümler içeren Anayasa maddeleri, kanunlar, yönetmelikler, 
sözleşmeler ve Bakanlar Kurulu Kararlarõ aşağõda belirtilmiştir.  

- Anayasamõzõn 43, 44, 46, 56, 63 ve 169. maddeleri  

- 3800 Sayõlõ Orman Bakanlõğõ Kuruluş Kanunu 

- 6831 Sayõlõ Orman Kanunu 

- 2872 Sayõlõ Çevre Kanunu  

- 2873 Sayõlõ Milli Parklar Kanunu 

- 3386 Sayõlõ Kanunla Değişik 2863 Sayõlõ  Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma 
Kanunu 

- 1380 Sayõlõ Su Ürünleri Kanunu  

- 797 Sayõlõ Kuşlarõn Korunmasõna Dair Kanunu   

- 2634 Sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu  

- 1618 Sayõlõ Seyahat Acentalarõ Kanunu 

- 3194 Sayõlõ İmar Kanunu  

- 3086 Sayõlõ Kõyõ Kanunu  

- 2886 Sayõlõ Devlet İhale Kanunu   

- 3167 Sayõlõ Kara Avcõlõğõ Kanunu 

- 4342 Sayõlõ Mera Kanunu  

- 6200 Sayõlõ Devlet Su İşleri Kanunu 

- 3573 sayõlõ Zeytinciliğin Islahõ ve Yabanilerin Araştõrõlmasõ Kanunu  

- 3367 Sayõlõ Kanunla Değişik 442 Sayõlõ Köy Yerleşik Alanlarõna Dair Kanun  

- 12.12.1986 Tarih ve 19309 Sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan Milli Parklar 
Yönetmeliği  

- 12.12.1986 Tarih ve 19309 Sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan Milli Parklar Fon  
Yönetmeliği 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    234 

- 03.08.1984 Tarih ve 18476 Sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan Fonlar İhale 
Yönetmeliği 

- 1984 yõlõnda imzalanan �Avrupa�nõn Yaban Hayatõ ve Yaşama Ortamlarõnõ Koruma 
Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi)  

- Orman Genel Müdürlüğü-Avcõlõk ve Balõkçõlõk İşleri Yönetmeliği 

- 236 Sayõlõ  Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkõndaki 3234 
Sayõlõ Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanun, 

- 17 Mayõs 1994 Tarih ve 21937 Sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan �Özellikle Su 
Kuşlarõ Yaşama Ortamõ Uluslar arasõ Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkõnda 
Sözleşme�nin onaylandõğõna ait 94/5434 Sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ. ( Ramsar 
Sözleşmesi ) 

8.1.1.2.2. Mevcut Korunan Alanlar 

 8.1.1.2.2.1. Milli Parklar 

 Bilimsel ve estetik bakõmdan milli ve milletlerarasõ ender bulunan tabii ve kültürel 
kaynak değerleri ile koruma ,dinlenme ve turizm alanlarõna sahip tabiat parçalarõ �Milli Park� 
kavramõnõ oluşturur. 

 Ülkemizde 1958 �den günümüze kadar yukarõdaki tanõm doğrultusunda 649.486 hektar 
alanõ kapsayan 32 Milli Park ilân edilmiştir. 

8.1.1.2.2.2. Tabiat Parklarõ 

 Bitki örtüsü ve yaban hayatõ özelliğine sahip,manzara bütünlüğü içinde halkõn dinlenme 
ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarõ  �Tabiat Parkõ �kavramõnõ oluşturur. 

 1958�den günümüze kadar ilan edilen tabiat parkõ sayõsõ 15 adet olup, bu tabiat 
parklarõnõn toplam alanõ 54240,60 hektardõr. 

8.1.1.2.2.3. Tabiatõ Koruma Alanlarõ 

 Bilim ve eğitim bakõmõndan önem taşõyan nadir,tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz 
tutmuş, ekosistemler,türler ve tabii olaylarõn meydana getirdiği seçkin örnekleri içeren ve mutlak 
korunmasõ gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarõyla kullanõlmak üzere ayrõlmõş tabiat 
parçalarõ �Tabiatõ Koruma Alanõ � kavramõnõ oluşturur. 

 1958�den günümüze kadar  84.230 hektar alanõ kapsayan 35 adet Tabiatõ Koruma Alanõ 
ilân edilmiştir.  

8.1.1.2.2.4. Tabiat Anõtlarõ 

 Tabiat ve tabiat olaylarõnõn meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değerlere sahip,milli 
park esaslarõ dahilinde korunan tabiat parçalarõ �Tabiat Anõtõ� kavramõnõ oluşturur. 

 1958�den günümüze kadar alanõ 333,80 hektar olan  56 adet Tabiat Anõtõ ilân edilmiştir. 
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8.1.1.2.2.5. Orman İçi Dinlenme Yerleri 

Kentlerin gürültüsü, kirli ve sõkõcõ havasõ ile çalõşma hayatõnõn getirdiği monoton ve 
yorucu ortamdan uzaklaşõp tabiat güzellikleri içerisinde eğlenerek ve dinlenerek kendisini 
yenileme ihtiyacõ, günümüz insanõnõn daha sağlõklõ ve daha verimli olabilmesi için vazgeçilmez 
bir hale gelmiştir. 

İnsanlarõmõzõn bu ihtiyaçlarõna cevap verebilecek yegane mekanlar, orman rejimi 
altõndaki sahalarda Bakanlõğõmõzca düzenlenmiş Orman İçi Dinlenme Yerleri adõyla andõğõmõz 
piknik ve kamp alanlarõdõr. 

Orman içi dinlenme yerleri, içerdikleri kaynak değerleri, ziyaretçi potansiyelleri ve 
kullanõm amaçlarõna göre üç kategori (A, B, C Tipleri) altõnda sõnõflandõrõlmaktadõr. 

A Tipi : Yüksek ziyaretçi potansiyeli olan çadõr, karavan ve bungalov gibi geceleme 
imkanõ olan, aynõ zamanda günübirlik kullanõm olanağõ sağlayan sahalar. 

B Tipi:  Kent merkezlerinin yakõn çevresinde yüksek ziyaretçi potansiyeli bulunan ve 
günübirlik olarak kullanõm imkanõ olan sahalar. 

C Tipi: Kaynak değeri ve ziyaretçi potansiyeli oldukça sõnõrlõ olan, genelde mahalli 
ihtiyaçlarõ karşõlamak için tesis edilen ve günübirlik piknik imkanõ veren sahalardõr. 

 1956 yõlõnda İstanbul�da �Belgrat Ormanõ� adõyla anõlan ilk orman içi dinlenme yerinin 
hizmete açõlmasõndan 1999 yõlõ sonuna kadar (A) ve (B) tipi orman içi dinlenme yerleri sayõsõ 
toplam olarak 233 adede ulaşmõştõr. Her yõl değişik yörelerden gelen taleplerin incelenip, amaca 
uygun olanlarõ planlanmaktadõr. 

8.1.1.2.2.6. Yaban Hayatõ Koruma Alanlarõ 

 Nesli azalan av ve yaban hayvanlarõnõn doğal olarak bulunduklarõ alanlarda korunarak 
üremelerini sağlamak amacõyla tefrik ve tesis edilen alanlardõr. 

 1966 yõlõnda başlayarak 1999 yõlõ sonuna kadar bütün yurt sathõnda yayõlmõş bulunan 
�Yaban Hayatõ Koruma Alanõ� sayõsõ 123�e ve toplam alanõ 1,851,317 hektara ulaşmõştõr.  

 Koruma alanlarõnda bulunan türler : 

Memelilerden; geyik, alageyik ,karaca,yaban koyunu,yaban keçisi,çengel boynuzlu dağ 
keçisi ve ceylandõr. Kuşlardan; sülün, turaç, yaban horozu, ur keklik, toy keklik, çil ve su 
kuşlarõdõr. 

8.1.1.2.2.7. Yaban Hayvanõ Üretme İstasyonlarõ 

Nesli azalan veya yok olma tehlikesi altõnda bulunan türlerin üretimi amacõyla türün 
özelliğine uygun olarak tesis edilen yaban hayvanõ üretim merkezleridir. 

1958 yõlõnda kurulmaya başlayan üretme istasyonlarõnõn sayõsõ 1999  yõlõ sonu itibariyle 
41�e ulaşmõştõr. 
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Üretme İstasyonlarõnda ot-yem deposu,otluk-yemlik,kapan,baks, voliyeler,kuluçkahane 
vb. hizmetin gerektirdiği üretim tesisleri ile kuluçka makinesi ,jeneratör gibi makine ve teçhizat 
bulunmaktadõr. Yaban Hayvanõ Üretme İstasyonunun bir kõsmõnda üretim ve teşhir çalõşmalarõ 
birlikte yürütülmektedir. 

Üretimi yapõlan av ve yaban hayvanõ türleri ise; Memelilerden: geyik, karaca, alageyik, 
yaban koyunu, yaban keçisi, ceylan,  Kuşlardan : sülün, kelaynak ve keklik�tir. 

Üretme İstasyonlarõnda üretilen av hayvanlarõnõn diğer istasyonlarda damõzlõk olarak 
kullanõlmalarõnõn yanõ sõra  uygun yaşama ortamõ özelliğindeki yerlerde tabiata 
yerleştirilmektedir. 

8.1.1.2.2.8. Orman İçi Su Kaynaklarõ 

Yurdumuz yüzölçümünün %25�ini oluşturan 20,7 milyon Ha. orman alanõnda yüzölçümü 
52,000 hektarõ bulan irili ufaklõ akarsu,göl ve göletler bulunmaktadõr. 

Bu alanlarda ,yukarõ zonlardan aşağõ zonlara doğru başta alabalõk olmak üzere ekonomik 
değere haiz bõyõklõ balõk,karaburun,turna,sazan,kadife balõğõ,tatlõ su kefali,kõzõlkanat,yayõn ve 
yõlan balõğõ gibi türler yayõlõş göstermektedir. Ayrõca birçok orman içi gölde tatlõ su istakozu 
(kerevit) bulunmaktadõr. 

Orman içi sularda ticari ve sportif amaçlõ balõk avcõlõğõ yanõnda yaygõnca balõk 
yetiştiriciliği yapõlmaktadõr.1999 yõlõ itibariyle toplam üretim kapasitesi 7500 ton/yõl olan 226 
Alabalõk Yetiştirme Tesisi orman içi sularda faaliyette bulunmaktadõr. 

8.1.2. Araştõrmalar 

 Korunan alanlar ve orman peyzajõ alanlarõnda yapõlan, yapõlagelen ve yapõlmasõ 
düşünülen araştõrmalarõ başlõca 4 grupta özetlemek mümkündür. Bunlardan birinci grubu, 
üniversitelerin, başta Orman Fakülteleri olmak üzere konuyla ilgili birimlerinde  yapõlan bilimsel 
araştõrmalar oluşturmaktadõr. İkinci grupta ,Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü� 
nün örgüt yapõsõ içinde yaptõğõ uygulama ağõrlõklõ araştõrmalardan söz edilebilir. 

 Eskişehir-Çatacõk�ta geyik populasyonu; Süleyman DEMİREL Üniversitesi Orman 
Fakültesi Öğretim Görevlisi İdris UĞURLU tarafõndan, Konya-Bozdağ�da yaban koyunlarõnõn 
biyolojisi; Selçuk Üniversitesi�nden M. Ali KAYA tarafõndan incelenmiştir. 

 Türkiye sürüngenleri konusunda Prof. Dr. İbrahim BARAN ve Prof. Dr. Muhtar 
BAŞOĞLU tarafõndan yapõlan çeşitli araştõrmalar vardõr. 

 Belirli sahalarda yapõlan az sayõda araştõrmalar dõşõnda, av kaynaklarõmõzõn korunmasõ, 
geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda yurdumuzda yapõlmõş bilimsel araştõrmalar yeterli düzeye 
ulaşamamõştõr. 

Milli Parlar ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşlarõnda 
görevli elemanlar tarafõndan, kuş ve memelilerin tür ve yayõlõş alanlarõna ait etüd ve envanter 
çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 
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Belirtilen gruplara ek olarak sivil toplum örgütleri ve çeşitli kamu kuruluşlarõnõn 
katõlõmlarõ ile söz konusu olabilecek araştõrmalarda Milli Parklar ve eş değer korunan alanlarla 
ilgili araştõrma potansiyeli içinde değerlendirilebilir. 

8.1.3.VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemine Kadar Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

 VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn başlangõç yõlõ olan 1995 yõlõna kadar toplam olarak; 
526653 Ha. alanda 27 adet Milli Park, 27095,50 Ha. alanda 9 adet Tabiat Parkõ, 75236,50 Ha. 
alanda 31 adet Tabiat Koruma Alanõ ve 325,80 Ha. alanda 23 adet Tabiat Anõtõ, 1398,50 Ha. 
alanda 43 adet A Tipi ve 6519,80 Ha. alanda 161 adet B Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri, 
1,733,414 Ha. alanda 105 adet Yaban Hayatõ Koruma Alanõ ve 38 adet Yaban Hayvanõ Üretme 
İstasyonu  tesis edilmiştir.  

8.1.4. VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemindeki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

8.1.4.1. Milli Parklar 

VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde 5 adet (122,833 ha.) Milli Park tefrik edilmiş, 
Milli Parklarõn toplam sayõsõ 32 adede, toplam alanõ da 649486 ha. çõkarõlmõştõr. 

Ayrõca, bu plan dönemi içinde 1 adet milli parkõn master planõ çalõşmasõ tamamlanmõş 
toplam plan sayõsõ 12�ye çõkarõlmõştõr. 4 adet master plan çalõşsmasõ da halen sürdürülmektedir. 
Milli Parklarõn VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemindeki gerçekleşme durumu Tablo 85�de 
gösterilmiştir.   

 
Tablo 85: Milli Parkalarõn 1995 Yõlõ ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemindeki  

                             Hedef ve   Gerçekleşme Durumu 
 

Hedef Gerçekleşme 
Yõllar Tesis Etüd Proje Tesis Etüd Proje 

 Adet Ha. Ha. Adet Ha. Ha. 
1995 (*) 2 100,000 100,000 2 63,743 90,000 
1996 1 20,000 120,000 3 59,090 80,000 
1997 1 25,000 120,000 - - 110,000 
1998 1 20,000 160,000 - - 170,000 
1999 2 120,000 200,000 - - 30,000 
2000 2 60,000 110,000 1 (**) - - 

Toplam 9 345,000 810,000 6 122,833 480,000 
(*) Ara Dönem 
(**) Gerçekleşme Tahmini 

8.1.4.2. Tabiat Parklarõ 

Bu plan döneminde, 1995 yõlõnda 19797 Ha. büyüklüğünde 2 adet, 1998 yõlõnda 7858,50 
Ha. büyüklüğünde 4 adet olmak üzere toplam 27145,10 Ha. büyüklüğünde 6 adet alan Tabiat 
Parkõ olarak tefrik edilmiştir. Böylece 1999 yõl sonu itibariyle ilan edilen Tabiat Parkõ sayõsõ 
1983 yõlõndan bu yana toplam 15 adete ulaştõrõlmõş olup, toplam 54240,60 Ha. dõr.  
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8.1.4.3. Tabiatõ Koruma Alanlarõ 

1995 yõlõnda ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde; 1995 yõlõnda 6787 Ha. 
büyüklüğünde 1 adet, 1998 yõlõnda 2206,50 Ha. büyüklüğünde 3 adet olmak üzere toplam 
8933,50 Ha. büyüklüğünde 4 adet alan Tabiat Koruma Alanõ olarak tefrik edilmiştir. 1999 yõl 
sonu itibariyle Tabiat Koruma Alanlarõ toplam olarak 84,230 Ha. alanõ kapsayan 35 adede 
çõkarõlmõştõr. 

8.1.4.4. Tabiat Anõtlarõ 

1995 yõlõnda ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde 7,20 Ha. büyüklüğünde 33 
adet Tabiat Anõtõ tefrik edilmiştir. 1958 yõlõndan 1999 yõlõ sonuna kadar Tabiat Anõtõ sayõsõ 
toplam 333,80 Ha. alanda 56 adede çõkarõlmõştõr. 

Tabiatõ Koruma Alanlarõnõn ve Tabiat Anõtlarõnõn 1995 Yõlõ ve VII. Plan döneminde yõllar 
itibariyle gerçekleştirilme durumu Tablo 86�da gösterilmiştir. 

 
Tablo 86: Tabiatõ Koruma Alanlarõ ve Tabiat Anõtlarõ�nõn 1995 Yõlõ VII. Beş Yõllõk Plan  

Dönemindeki Hedefleri ve Gerçekleşme Durumlarõ 
 

 Hedefler (Adet) Gerçekleşmeler 
Yõllarõ Tabiatõ Koruma Alanõ Tabiat Anõtõ Tabiatõ Koruma Alanõ Tabiat Anõtõ 
1995 (*) 2 1 1 32 
1996 1 1 - - 
1997 2 1 - - 
1998 2 1 3 1 
1999 3 1 - - 

2000 (**) 5 3 - - 
Toplam 15 8 4 33 

 
(*) Ara Dönem 
 
(**) Gerçekleşme Tahmini 

 8.1,4.5. Orman İçi Dinlenme Yerleri 

 VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminin ilk yõlõ olan 1995�te Orman İçi Dinlenme Yeri 
sayõsõnõn toplam 410 adede çõkarõlmasõ hedeflenmişken bu 405 olarak gerçekleşmiştir. 1956 
yõlõndan 1999 yõlõ sonuna kadar tesis edilen Orman İçi Dinlenme Yeri sayõsõ toplam olarak 414 
adede ulaşmõştõr. Ancak bu toplam sayõ içerisinde yer alan 181 adet (c) tipi Orman İçi Dinlenme 
Yeri�nin yönetimi 13.05.1997 tarihli Bakanlõk Oluru ile Orman Genel Müdürlüğü�ne 
devredilmiştir. Bu nedenle, 1997 yõlõndan bu yana Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Genel 
Müdürlüğü tarafõndan yönetilen Orman İçi Dinlenme Yeri sayõsõ 44�ü (A) tipi (1429 Ha.), 189�u 
(B) tipi (7838,80 Ha.) olmak üzere toplam 233 (9307,80 Ha.) adettir. 

 VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi Orman İçi Dinlenme Yerleri (A, B, C tipi) hedef 
ve gerçekleşme durumu yõllar itibariyle Tablo 87 de gösterilmiştir. 
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Tablo87: Orman İçi Dinlenme Yerlerinin 1995 Yõlõndaki VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 

Dönemindeki Hedef ve Gerçekleşmeler 
 

Hedef Gerçekleşme 
Yõllar Adet Alan Ha. Ziyaretçi Sayõsõ 

Milyon Kişi 
Adet Alan Ha. Ziyaretçi Sayõsõ 

1995 (*) 410 14000 9,1 405 14000 9,0 
1996 420 14500 9,7 408 14300 9,5 
1997 430 15000 10,3 410 14500 10,1 
1998 440 16500 10,8 412 15000 10,5 
1999 450 17000 11,5 414 15500 10,8 

2000 (**) - - - - - - 
(*) Ara Dönem 
(**) Gerçekleşme Tahmini 

Plan dönemi içerisinde mevcut sahalarõn hizmet seviyelerinin ve kalitelerinin 
artõrõlmasõnõn yanõnda yeni sahalarõn tescili ile sayõsal olarak da hedeflenen rakamlara ulaşõlmaya 
çalõşõlmõştõr. 

 Ayrõca Büyükşehir metropolitenlerinin yakõn çevresindeki uygun orman alanlarõnõ 
rekreasyona açarak bu bölgelerdeki yoğun talebin kõsmen de olsa karşõlanmasõna çalõşõlmõştõr. 

 Turizmde öncelikli bölgelerde özellikle kamp alanõ olarak kullanõlan sahalarõn uluslar 
arasõ standartlara ulaştõrõlmasõ sağlanmõştõr. 

1998 yõlõndan itibaren Maliye Bakanlõğõndan alõnan izin doğrultusunda, Orman İçi 
Dinlenme yerlerinin 10 yõl süre işletilebilmelerine yönelik ihaleler yapõlmõştõr. Hazõrlanmõş veya 
hazõrlanacak planlarõ doğrultusunda şimdiye kadar idarece saha içinde yapõlamamõş eksik 
tesislerin de işletmeciler tarafõndan tamamlanmasõ, hazõrlanan şartname ve sözleşmelerde ön 
görülmüştür. 

1998 yõlõnda mevcut sahalarõn ¼�ü ihale edilebilmiştir. 2000 yõlõnda mevcut personel ile 
idarece işletilebilecek sahalar tesbit edilecek, geriye kalanlarõ ise yeni esaslar dahilinde ihale 
edileceklerdir. 

8.1.4.6. Yaban Hayatõ Koruma Alanlarõ 

Bu plan dönemi içinde, 1995 yõlõnda 25777 ha. büyüklüğünde 4, 1996 yõlõnda 24993 ha. 
büyüklüğünde 5, 1997 yõlõnda 25580 ha. büyüklüğünde 5, 1998 yõlõnda 2247 ha. büyüklüğünde 2 
ve 1999 yõlõnda 39306 ha. büyüklüğünde 2 olmak üzere toplam olarak 117903 ha. büyüklüğünde 
18 adet Yaban Hayatõ Koruma Alanõ ilan edilmiştir.  

Böylece 1999 yõl sonu itibariyle Yaban Hayatõ Koruma Alanõ olarak ayrõlan saha 
büyüklüğü 1851317 ha.�a ve sayõlarõ da 123�e ulaşmõştõr. Yurdumuzun 72 milyon hektara varan 
avlaklarõnda çeşitli türlerde av hayvanlarõ varlõklarõnõ sürdürmektedir. 

Üyesi bulunduğumuz Uluslar arasõ Avcõlõk Konseyi (CIC) ile ortak çalõşmalar yapõlmõş 
ve bilgi alõşverişinde bulunulmuştur. 
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Bu plan dönemi içinde, Avrupa Konseyi, Dünya Yaban Hayatõ Koruma Vakfõ (WWF), 
Dünya Koruma Birliği (IUCN) ve Uluslar arasõ Su Kuşlarõ Araştõrma Bürosu (IWRB) ve Uluslar 
arasõ Avcõlõk Kulübü (SCI) ile bilgi alõşverişi, toplantõ, sempozyum, seminer, fuar vb. alanlarda 
ilişkiler sürdürülmüş ve alõnan tavsiye kararlarõ, çalõşmalarda uygulamalara aktarõlmõştõr. 

8.1.4.7. Yaban Hayvanõ Üretme İstasyonlarõ 

VII. BYKP. dönemi içinde; Sinop-Merkezde, Adana-Pozantõ�da ve Şanlõurfa-Merkezde 
olmak üzere 3 yerde Yaban Hayvanõ Üretme İstasyonu açõlmõştõr. Böylece 1958 yõlõnda 
kurulmaya başlanan yaban hayvanõ üretme istasyonlarõnõn sayõsõ 1999 yõlõ sonunda 41�e 
ulaşmõştõr. 

Yaban Hayvanõ Üretme İstasyonlarõnõn 1995 yõlõndaki ve VII. BYKP. dönemindeki hedef 
ve gerçekleşme durumu Tablo 88�de gösterilmiştir. 

 
Tablo88: Yaban Hayvanõ Üretme İstasyonlarõnõn VIII. Beş Yõllõk Plan Dönemindeki 

Hedefleri ve Gerçekleşme Durumu 
 

Yõllar Hedefler Gerçekleşme 
1995 (*) 1 1 
1996 2 - 
1997 1 1 
1998 2 - 
1999 1 1 
2000 2 2 (**) 

Toplam 9 5 

(*) Ara Dönem 

(**) Gerçekleşme Tahmini 

Üretme İstasyonlarõnda üretilen av hayvanlarõnõn diğer istasyonlarda damõzlõk olarak 
kullanõlmalarõnõn yanõ sõra uygun yaşama ortamõ özelliğindeki yerlerde doğaya 
yerleştirilmişlerdir. 

8.1.4.8. Orman İçi Su Kaynaklarõ 

Bu plan dönemi içerisinde (1999 yõlõnda) Karabük Baklabostan�da 1 adet Alabalõk 
Üretme İstasyonu faaliyete geçirilmiştir. 1999 yõl sonu itibariyle  toplam üretim kapasitesi 7500 
ton/yõl olan 226 Alabalõk Yetiştirme tesisi orman içi sularda faaliyette bulunmaktadõr. 

8.1.5. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi Hedefleri ve Beklenen Gelişmeler 

8.1.5.1. Milli Parklar 

Potansiyel Milli Park Alanlarõ belirlenmiş olup, VIII�inci BYKP. döneminde; 
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Kastamonu�da Küre Dağlarõ (35000 ha.), Muğla-Bodrumda Yassõada Su Altõ Parkõ   
(1000 ha.), Muğla-Ölüdeniz-Kõdrak-Kelebekler (11260 ha.); Milli Parklarõn tesis ve tescil 
edilmesi hedeflenmiştir. 

Milli Park ilan edilen yerlerde koruma statüsünden kaynaklanan nedenlerden (üretimin 
yapõlamamasõ, köylü zati ihtiyacõnõn karşõlanamamasõ vb.) dolayõ mağdur duruma düşen ve gelir 
kaybõna uğrayan yerel halkõn ekonomisini güçlendirmek için Bakanlõğõmõz Orman ve Köy 
İlişkileri Genel Müdürlüğünden ferdi kredi temin edilecek ve iyileştirici tedbirlerin alõnmasõna 
öncelik verilmesi sağlanacaktõr. 

8.1.5.2. Tabiat Parklarõ 

Bu plan döneminde; Afyon-Sandõklõ�da Akdağ (1500 ha.), Adõyaman�da Fõrat Kanyonu 
(6250 ha.) Tabiat Parklarõnõn, tefrik ve tescil işleminin yapõlmasõ hedeflenmektedir. 

8.1.5.3. Tabiatõ Koruma Alanlarõ 

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde; Kahramanmaraş-Hartlap, Konya-Taşkent-
Pirlerkondu, Antalya-Ibradõ-Gambos Yaylasõ, Antalya-Kumluca-Palmiye, Giresin-Bulancak-
Ambar Dağõ (4 adet) olmak üzere 8 adet yerin Tabiatõ Koruma Alanõ olarak tefrik, tesis ve tescil 
edilmesi hedeflenmiştir. 

Ayrõca, ülkemizin biyolojik çeşitliliği açõsõndan büyük önem arzeden yerler �Step 
Ekosistemi� ile ilgili uygun bir statü altõnda koruma alanõ olarak ayrõlacaktõr. 

8.1.5.4. Tabiat Anõtlarõ 

Bu plan döneminde; 

Van-Nemrut Dağõ-Krater Gölü, Van Bendi Mahi Şelalesi, Konya-Hadim-Yerköprü 
Şelalesi, Elazõğ-Harput-Buzluk Mağarasõ ve Erzurum-Tortum Şelalesi olmak üzere 5 yer Tabiat 
Anõtõ olarak tefrik, tesis ve tescil edilecektir. 

Milli Parklarõn, Tabiat Parklarõnõn, Tabiatõ Koruma Alanlarõnõn ve Tabiat Anõtlarõnõn 
VIII. Plan dönemi hedefleri Tablo 89�da gösterilmiştir. 
 
Tablo 89: Koruma Alanlarõ VIII. Plan Dönemi Hedefleri (2001-2005) 
 

 Milli Parklar Tabiat Parklarõ Tabiatõ Koruma  Tabiat Anõtlarõ  

Yõllar Adet Alan 
(Ha.) Adet Alan 

(Ha.) 
Alanlarõ  
(Adet) (Adet) 

2001 1 35.000  -  - 2 1 
2002 1 1.000 1 1.500 2 1 
2003 1 11.260  -  - 2 1 
2004  -  - 1 6.250  - 1 
2005  -  -  -  - 2 1 

Toplam 3 47.260 2 7.750 8 5 
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8.1.5.5. Orman İçi Dinlenme Yerleri 

Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü�nün yönetim ve denetiminde kalan 
233 adet Orman İçi Dinlenme yerleri sayõsõnõn VIII�inci BYKP döneminde 260 (11000 ha.) 
adede çõkarõlmasõ hedeflenmektedir. 

Bu plan döneminde mevcut sahalarõn, özellikle kaynak değeri ve ziyaretçi kullanõm 
potansiyeli yüksek olanlarõn geliştirilecek hizmet seviyelerinin ve kalitelerinin artõrõlmasõ 
çalõşmalarõna öncelik verilecek, bunun yanõnda büyük yerleşim merkezlerinin açõk hava 
rekreasyon kullanõm taleplerinin karşõlanmasõ ile turizmde öncelikli bölgelerde tefrik edilen 
üstün estetik değere sahip sahalar, yatõrõm programlarõna alõnarak iç ve dõş turizme hitap edecek 
şekilde gerekli hizmet ve tesislerle donatõlacaktõr. 

Mevcut Orman İçi Dinlenme Yerlerinin kapasite üstü kullanõlmasõnõn önüne geçmek 
maksadõyla alternatif rekreasyon alanlarõ düzenlenecek ve yeni Orman İçi Dinlenme Yerleri 
oluşturulacaktõr. 

Kentlerin yakõn çevresinde rekreasyonel gereksinimi karşõlamaya yönelik yeterli yeşil 
alanlarõn tesisi için, Belediyelerin görevi olan bu hizmetlerin yerine getirilmesi teşvik edilecektir. 

Orman İçi Dinlenme Yerlerinin; tefrik, tescil, planlama, uygulama, koruma, bakõm, 
yönetim ve işletilmesine dair yönetmelik çõkarõlacaktõr. 

Diğer ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlar ile etkili ve sürekli koordinasyon sağlanacaktõr. 

Orman İçi Dinlenme Yerleri ile ilgili araştõrõlmasõ gerekli konular, Ormancõlõk Araştõrma 
Müdürlüklerince ve diğer gönüllü kuruluşlarca araştõrõlarak uygulamaya konulacaktõr. 

Orman İçi Dinlenme Yerlerini rekreasyonel kullanõmdan kaynaklanan olumsuzluklardan 
kurtarõp, bu sahalarda geçirilen günlerin sakin, doğa ile baş başa, şehir gürültüsünden uzak, 
insana kendini yenileme ve dinlenme imkanõ verebilen alanlar olmasõnõ sağlamak için gerekli 
tedbirler alõnacaktõr. 

Mevcut sahalarõmõzda ve/yeni planlanan sahalarõmõzda, öncelikle alt yapõ tesislerine 
önem verilecek, arõtma tesisleri ve çöp imha tesisleri mutlaka yapõlacak, bunun için gerekli 
çalõşmalar ve kaynak temini yapõlacaktõr. 

Orman içi turizm politikalarõnõn devlet politikasõ olma yönünde çalõşmalar başlatõlacak ve 
tali çözümler, yerine köklü çözümlerin tercih edileceği bir sistem için çalõşõlacaktõr. 

Orman İçi Dinlenme Yerlerinin VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma planõ dönemi hedefleri Tablo 
90�da gösterilmiştir. 
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Tablo 90: Orman İçi Dinlenme Yerleri VIII. Plan Dönemi Hedefleri  
                 (2001-2005) 
 

 Orman İçi Dinlenme Yerleri Yatõrõm Tutarõ 

Yõllar Adet Alan  
(Ha.) Milyar TL. 

2001 5 523 800 
2002 7 350 1.000 
2003 5 320 1.250 
2004  5 250 1.500 
2005  5 250 1.750 
Toplam 27 1693 6.300 

8.1.5.6. Av-Yaban Hayatõ Faaliyetleri 

VIII. BYKP. döneminde, finansman ve işgücü olanaklarõ ölçüsünde, mevcut av koruma 
ve üretim alanlarõnda etkili bir koruma ve kontrol faaliyeti sağlanmasõ, yaban hayvanlarõnõn tabii 
olarak bulunduğu bazõ yeni alanlarõ (10 adet) �Yaban Hayatõ Koruma Alanõ� statüsüne almasõ 
ve plan dönemi sonuna kadar Yaban Hayatõ Koruma Alanlarõ sayõsõnõn 133 adede ulaştõrõlmasõ; 
41 adet olan Av Üretme İstasyonu sayõsõnõn 43�e çõkarõlmasõ, mevcut Av Üretme İstasyonlarõnda 
(41 adet) üretilen türlere ilaveten, nesilleri hõzla azalan çil, toy ve tavşan üretme istasyonlarõnda 
iyileştirici tedbirler alõnarak kapasite artõrõmõna gidilmesi hedeflenmiştir. 

Plan döneminde, av ve yaban hayvanlarõnõn özel sektör tarafõndan üretilmesi teşvik 
edilecek, teşkilatõmõzca bedeli karşõlõğõnda satõn alõnarak doğaya salõnmalarõ konusunda pilot bir 
çalõşma başlatõlacaktõr. 

Tabiattaki populasyonu takviye etmek veya yeniden yerleştirmek amacõyla av üretme 
istasyonlarõnda üretilen hayvanlarõn doğaya serbest bõrakõlmasõ çalõşmalarõna plan döneminde 
ağõrlõk verilecektir. 

Yaban hayatõ araştõrma merkezi ve Yaban Hayatõ Müzesi tesisi plan döneminde 
tamamlanarak hizmete açõlacaktõr. 

Av Yaban Hayatõ faaliyetlerine ilişkin VIII. BYKP. dönemi hedefleri Tablo 91�de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 91: Av-Yaban Hayatõ Çalõşmalarõ VIII. Plan Dönemi Hedefleri (2001-2005) 
 

Yõllar Yaban Hayatõ Koruma 
Alanõ 

Yaban Hayvanõ 
Üretme İstasyonu 

Yaban Hayvanõ 
Yerleştirme Alanõ 

2001 2 - 2 
2002 1 1 2 
2003 2 - 2 
2004 2 1 2 
2005 3 - 1 

Toplam 10 2 9 
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 8.1.6. Uzun Dönemde Beklenen Gelişmeler (2001-2023) 

- Yaşanmakta olan küreselleşme sürecinin ve bu doğrultuda sürdürülen uluslar arasõ 
ilişkilerin etkisiyle ekonomik, sosyal ve kültürel yapõda meydana gelen hõzlõ değişmelerin ve 
gelişmelerin ülkemizde de etkisini göstereceği, orman kaynaklarõnõn yönetiminde küresel ölçekte 
genel kabul gören uygulamalarõn başlatõlacağõ öngörülmektedir. 

- Odun üretimine ağõrlõk veren klasik orman kaynaklarõ yönetimi anlayõşõnõn 
sürdürülemeyeceği tahmin edilmektedir. 

- Orman kaynaklarõnõn işlevsel sõnõflandõrmasõ yapõlarak, özellikle korunan orman alanlarõnõn  
yerel, ülkesel ve küresel bazda ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel çok yönlü ürün, fonksiyon 
ve hizmetler ile hizmet bileşimlerini sağlayacak şekilde sürdürülebilir yönetimine ilişkin 
politikalarõn uygulamaya konulacağõ, bu doğrultuda gerekli görülecek yasal ve kurumsal yapõ 
değişikliklerinin yapõlacağõ tahmin edilmektedir. 

- Taraf olduğumuz uluslar arasõ sözleşmelere ve karar süreçlerine işlerlik kazandõrõlacağõ, bir 
Birleşmiş Milletler koruma statüsü olan �Biyosfer Rezerv� in koruma mevzuatõmõza dahil 
edileceği beklenmektedir. 

- Korunan alanlarõn ülke alanõ içindeki miktar ve oranõnõn uluslar arasõ standartlardaki 
oranlara ulaştõrõlacağõ beklenmektedir.  

- Bakanlõğõmõzõn ilgili birimleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarõn, eleman ve diğer 
donanõmlar bakõmõndan, uluslar arasõ sözleşmelerdeki gelişmeleri takip edebilecek, ilişkileri 
geliştirebilecek ve sözleşmelerde belirtilen hükümleri ülkemizdeki uygulamalara aktarabilecek 
düzeye ulaşabileceği tahmin edilmektedir. 

 Milli Park girişlerinde asgari ölçüde bile olsa ziyaretçi merkezi kurulacaktõr. 

 Uzun devreli gelişim planlarõ (Mastõr Plan) tamamlanmamõş olan bütün milli parkalarõn, 
tabiat parklarõnõn, tabiatõ koruma alanlarõnõn planlarõ bitirilecektir. 

 Uzun dönem içersinde ve 2001-2023 yõllarõ arasõnda 7430 Ha.�lõk alanda 117 adet yeni 
orman içi dinlenme yeri ayrõlõp tescil edilecektir. Böylece orman içi dinlenme yerlerinin 
sayõsõnõn uzun dönemde 350�ye, toplam alanlarõnõn 17000 Ha.�a çõkarõlmasõ hedeflenmektedir. 

Uzun dönem içinde orman içi dinlenme  yerlerine gelen ziyaretçi sayõsõnõn 5.500.000 kişi 
artacağõ ve 12.500.000 kişiye ulaşacağõ tahmin edilmektedir. 

8.1.7. Kullanõlacak Yöntemler 

Korunan alanlar konusunda yapõlacak araştõrmalarda uluslar arasõ kabul görmüş, güncel, 
bilimsel araştõrma yöntemlerinin kullanõlmasõna ağõrlõk verilmelidir. Bu konuda sosyal araştõrma  
yöntemlerinden Milli Park ve benzeri kaynaklarla ilgili araştõrmalarda yararlanõlmasõna yoğunluk 
kazandõrõlmalõdõr.  
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Bu konuda uzmanlaşmõş ülkelerde sõkça kullanõlan  �DELPHI TEKNİĞİ�, �SWOT, CBS 
(*) GAP (** )� gibi araştõrma teknik ve yöntemlerinden burada söz edilebilir.  
 

8.1.8. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

- Bakanlõk merkez teşkilatõnda korunan alanlar Milli Park (MP), Tabiat Parkõ (TP), 
Tabiatõ Koruma Alanõ (TKA), Tabiat Anõtõ (TA), Orman İçi Dinlenme Yeri (OİD)] konusunda 
yetişkin uzman eleman adedi yetersiz durumdadõr. Taşra teşkilatõnda ise gerek sayõsal gerekse 
konu ile ilgili deneyim ve bilgi birikimi olan teknik eleman açõsõndan önemli bir eksiklik 
bulunmaktadõr. Geçmiş dönemlerde subjektif değerlendirmelerle yapõlan atamalar Milli Parklar 
ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü�nün işlevselliğinin geliştirilmesini olumsuz yönde 
etkilemiştir. 

 Bu nedenle, bir plan dahilinde merkezde ve taşrada konu uzmanõ olan yeterli sayõda 
elemanlardan oluşan bir kadronun oluşturulmasõ, dinamik ve uygulamaya dönük eğitimi, böyle 
bir kadronun muhafazasõ koruma alanlarõ av-yaban hayatõ ve orman peyzajõ için hayati önem arz 
etmektedir. 

 - 2873 Sayõlõ Milli Parklar Kanunu�nun 2. Maddesinde; Milli Park tanõmõnda �dinlenme 
ve turizm alanlarõna sahip tabiat parçalarõ� ibaresine yer verilmesi sonucuna bağlõ olarak, bu 
alanlarda turizmin geliştirilmesi ön koşul gibi algõlanarak, başta devlet kuruluşlarõ olmak üzere, 
diğer kurum ve kuruluşlarca, Milli Park ve benzeri koruma alanlarõ bir koruma alanõnda 
olmamasõ gereken, otel, kõrgazinosu, eğitim merkezi, alõş veriş merkezi, büfe vb. birçok yapõ 
ve tesislerle donatõlmõştõr. 

 - Gerek Milli Parklar tanõmõnda turizm alanõna yer verilmesi, gerekse 2873 sayõlõ 
kanunun 7 ve 8. madde hükümleri doğrultusunda, Milli Park alanlarõnda turizm sektörünün 
güçlendirilmesi ve turizmin desteklenmesine paralel olarak, bir gereklilikmiş gibi yüksek yatak 
kapasiteli oteller ve diğer tesislerin yapõmõ amacõyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilikleri lehine 
verilen turistik tesis izinleri ile yapõlan yapõ ve tesisler, koruma alanlarõnda ciddi anlamda 
bozulmalara neden olmuştur. Ayrõca; gerek teşkilatõmõzca koruma alanlarõnda gerçekleştirilen 
yapõ ve tesisler gerekse gerçek ve özel hukuk tüzel kişilikleri lehine verilen turistik tesis 
izinlerine konu arazi parçalarõnõn, koruma alanlarõn da özellikle korunmasõ gerekli kaynak 
değerlerinin yakõn çevresinde yoğunlaşmasõ bu alanlarõn bozulmasõna neden olmuştur. 

 - Ülkemizde; kurumlar arasõ koordinasyon yetersizliği yanõ sõra, entegre alan yönetimi 
konusunda teknik alt yapõ yetersizliği nedeniyle, kurumlarõn bir alan üzerinde gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerde her bir kurum kendi amaçlarõ doğrultusundaki alana yönelmekte, diğer kurumlarõn 
amaç ve görevleri belli ölçülerde göz ardõ edilmektedir. Bunun sonuncunda da, 2634 sayõlõ 
Turizmi Teşvik Kanunu uygulamasõnda ve DSİ uygulamalarõnda olduğu gibi doğal kaynaklarõn 
korunmasõ tehlikeye sokulmaktadõr. 

 - 2873 Sayõlõ Milli Parklar Kanunu kapsamõ dahilinde kalan alanlar; teknik ve idari 
yeniden uygun olup olmadõğõna bakõlmadan ve yeterli inceleme yapõlmadan, Turizm 
Bakanlõğõnca turizm bölgesi, turizm alanõ ve turizm merkezleri olarak ilan edilebilmektedir. 
 
 
 
(*)  =  Korunan alanlarda yapõlacak planlarõn daha ortak standartlara göre süzgeçten geçirilmesi temeline dayalõ bir yöntem. 
(**)= Varolan ekosistemlerin temsil edilmesinde yinelemeden kaçõnmak için tüm korunan alan sistemini birlikte değerlendirmeyi ve ortaya 
çõkacak boşluklara  göre korunan alan ayrõlmasõnõ benimsemiş bir yöntem 
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- Turizm alan ve merkezlerinin planlama yetkisi Turizm Bakanlõğõna ait olup, �2873 
sayõlõ Kanun kapsamõna dahil alanlar içerisinde kalan turizm bölgesi, turizm alanõ ve 
turizm merkezleri ile ilgili olarak yapõlan planlar Orman Bakanlõğõnõn uygun görüşü 
alõnarak sonuçlandõrõlõr.� Hükmü bulunmasõna karşõn, Turizm Bakanlõğõ yaptõğõ veya 
yaptõrdõğõ bu planlar için bazen Orman Bakanlõğõnõn uygun görüşünü almamakta ve bu planlarõn 
ön gördüğü turizm tesis parsellerinin bakanlõklarõna tahsisi için talepte bulunmaktadõr. 

 - Bahse konu taleplerin incelenebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyulmaktadõr. 
Ancak Turizmi Teşvik Kanunu gereğince, 1 (bir) ay içerisinde cevaplandõrõlmayan tahsis 
talepleri olumlu kabul edildiğinden Turizm Bakanlõğõ bu parselleri özel teşebbüse tahsis 
edebilmekte ve bu durumda da ihmaller ve koruma ruhuna uygun olmayan uygulamalar ortaya 
çõkmaktadõr. Bir başka ifadeyle doğal alanlar üzerinde telafisi mümkün olmayan tahribat ve 
bozulmalar meydana gelmektedir. 

 - Başlangõçta korumaya yönelik, hatta korumanõn daha etkin kullanõlmasõnõ tedbirler 
olarak görülen ve birbirleriyle örtüştüğü sanõlan koruma statüleri ile arzu edilen sağlõklõ bir 
koruma sağlanamamaktadõr. 

 Çünkü, diğer bakanlõklarla ilgili olarak yukarõda açõklanan nedenler ve yoğun prosedür 
zinciri yanõ sõra yasal gerekler (kamulaştõrma işlemleri vb.) yerine getirilememekte, tasarlanan  
çalõşmalar uzun bir zamana yayõlmaktadõr. 

 - Yukarõda açõklandõğõ üzere, koruma alanlarõnõn belirlenmesi ve yönetimi konusunda 
bakanlõklar arasõ yetki karmaşasõ yaşanmaktadõr. Türkiye Büyük Millet Meclisi�ne sevk edilen 
ve Genel Kurulda görüşülmeyi bekleyen Hayvanlarõ Koruma Kanunu Tasarõsõ ve Çevre 
Komisyonunda görüşülen Çevre Bakanlõğõ Kurulu Kanunu Tasarõsõnda yeni koruma statüleri 
getirilmektedir. 2873 sayõlõ Milli Parklar Yasasõnda Değişiklik Öneren Kanun Tasarõsõ ve 
Mahalli İdareler Yasa Tasarõsõ ile Milli Parklarõmõzõn Yönetiminin İl Özel İdarelerine 
devredilmesi öngörülmektedir. 

 - Korunan alanlar konusunda yaşanan bunca yetki karmaşasõna karşõn, bahse konu 
kanun tasarõlarõnõn yasalaşmasõ halinde bu durum tamamen içinden çõkõlmaz hale 
getirilecektir. 

 - Gerek Bakanlõğõmõz gerekse ilgili diğer Bakanlõklarca belirlenen alanlarda, kaynak ve 
saha bütünlüğünün sağlanmasõ bakõmõndan korunan alan sõnõrlarõna dahil edilmesi gerekli 
görülen özel mülkiyete konu arazilerin kamulaştõrõlmasõ, yasa gereği olmasõna karşõn, kaynak 
yetersizliği nedeniyle yapõlamamakta ve korunan alanlarõn sõnõrlarõ içerisinde arazisi olan 
kişilerin mağduriyetine sebep olunmaktadõr. 

 Mağduriyete bağlõ olarak doğal kaynaklar, değişik biçimlerde (Örneğin; Yangõn, kuş 
katliamõ) gederek tahrip edilmektedir. 

 - Başta 2873 sayõlõ Milli Parklar Kanunu olmak üzere 2872 sayõlõ Çevre Kanunu,2863 
sayõlõ Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanunu, 3194 sayõlõ İmar Kanunu ve 2634 sayõlõ 
Turizmi Teşvik Kanununun birbirleriyle çelişkili olan maddeleri değiştirilmeli, özellikle 2634 
sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu�nun 8.maddesinin kaldõrõlmasõ yönünde çaba gösterilmeli,  
korunan alanlarõmõzõn geleceği ve sürdürülebilirliği teminat altõna alõnmalõdõr. 

 - �2873 sayõlõ Milli Parklar Yasasõ�nda Değişiklik Öneren Kanun Tasarõsõ� ile 
�Mahalli İdareler Yasa Tasarõsõ� nda yer alan, Milli Parklarõmõzõn yönetiminin gerektiğinde İl 
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Özel İdarelerine devredilmesine ilişkin hükümlerin, söz konusu kanun tasarõlarõndan çõkarõlmasõ 
için gerekli girişimlerde bulunulmalõdõr. 

 - 2873 sayõlõ Milli Parklar Kanunu, Dünya gerçek örneklerine uygun politika ve 
statünün uygulanmasõnõ sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

- Korunan alanlarla ilgili olarak ülkemiz politikalarõ ve dünyadaki uygulamalar 
karşõlaştõrõldõğõnda çok büyük farklõlõklar olduğu görülmektedir. Bu farklõlõklar, kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarõnõn, halkõn konu hakkõnda yeterince 
bilgi sahibi olmamasõndan kaynaklanmaktadõr. Bu bilgisizlik de korunan alanlar üzerinde çok 
farklõ ve gerçekleşemeyecek taleplerde bulunulmasõna ve sürtüşmelere sebep olmaktadõr. 

- Korunan alanlarõn tanõtõmõ, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn, yerel yönetimlerin, sivil 
toplum örgütlerinin ve halkõn bu sahalarõ, gelişmiş ülkelerdeki örneklerine uygun olarak 
kullanõmõ ile ilgili eğitim çalõşmalarõ gerçekleştirilmelidir. Konu ile ilgili olarak görev yapanlarõn 
bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için dünyadaki örnekler göz önünde bulundurularak araştõrma, 
yurt içi ve yurt dõşõ eğitim çalõşmalarõnõn, dökümantasyon ve tanõtõm hizmetlerinin 
güçlendirilmesine yönelik bir eylem planõ hazõrlanmalõ ve uygulanmalõdõr. 

 - Özellikle Milli Park planlamalarõnda ve yönetiminde bilimsel kriterler dikkate alõnmalõ,  
plan kararlarõnõn alõnmasõnda, yönetim ve master plan oluşturulmasõnda ilgili kurumlarõn görüşü 
alõnmadan karar verilmemelidir. Başta milli parklar olmak üzere korunan alanlara ilişkin 
planlama çalõşmalarõnda ve bu alanlarõn yönetiminde konu hakkõnda uzman elemanlardan oluşan 
ekipler görevlendirilmeli, bilimsellikten taviz verilmelidir. 

 - Korunan alanlarla ilgili envanter çalõşmalarõnda uzman personelden yararlanõlmasõ, bu 
çalõşmalarõn orman amenajman planlarõ arazi çalõşmalarõ ile entegre edilerek yürütülmesi 
rasyonellik ve sağlõklõ veri tabanõ oluşturma açõsõndan yararlõ olacaktõr. 

 - Buna bağlõ olarak, yapõlmasõ gereken envanter çalõşmalarõnõn eksiklikleri en kõsa 
tamamlanmalõdõr.  

 - Var olan koruma alanlarõnõn, başta Milli Parklar olmak üzere, kaynak sõnõrlarõ tekrar 
gözden geçirilerek doğal topoğrafik yapõ ile ve yönetim sõnõrlarõ ile uyumlu hale getirilmelidir. 

 - Korunan alan ayrõlmasõ ve planlamasõ çalõşmalarõnda özel mülkiyet haklarõ göz ardõ 
edilmemelidir. İlan edilecek alanlarda özel mülkiyetin asgari düzeyde yer almasõna özen 
gösterilmeli ya da bu tür alan sõnõrlarõ içinde yer alan özel mülkiyet kamulaştõrmalarõ 
tamamlanmadan koruma alan statüsü ilan edilmemelidir. 

 - Koruma alanõ ayõrma, kuruluş ve planlama çalõşmalarõ yapõlõrken bakanlõklar arasõ 
(Çevre ve Kültür Bakanlõklarõ) koordinasyon sağlanmalõ, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile 
işbirliği yapõlmalõdõr. 

- Son yõllarda korunan alanlar yönetim planlarõ, özel sektöre, üniversitelere ve sivil 
toplum örgütlerine ihale yolu ile yaptõrõlmaktadõr. Mevcut planlama sistemini geliştirmek 
amacõyla bugüne kadar değişik kurumlarca hazõrlanan ve farklõlõklar gösteren planlar 
karşõlaştõrõlmalõ, ortaklaşa değerlendirilmeli, belirlenecek öneriler doğrultusunda etüd ve 
planlama kõlavuzlarõnõn hazõrlanmasõna yönelik geniş katõlõmlõ bir workshop (atölye çalõşmasõ) 
düzenlenmelidir. 
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 - İlgili mevzuat yukarõdaki konularõ içerecek şekilde değiştirilmelidir. 

 - Gen koruma ormanlarõnõn ve tohum meşcerelerinin, diğer koruma alanlarõndan daha 
farklõ bir yönetim statüsüne sahip olduğu belirtilmelidir. 

 - Korunan alanlarda her türlü aktivitenin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) ve 
fiziksel taşõma kapasitesi (Alt yapõ + kullanõm) testleri yapõlmalõ ve uygun modeller 
geliştirilmelidir. 

 - Korunan alanlarda Eko Turizm kullanõm tipine ağõrlõk verilmelidir. 

 - Mevcut orman içi dinlenme yerlerinden gerekli özellikleri taşõyanlarõn Tabiat Parkõ 
statüsü kapsamõna alõnmasõ, toplumsal talebin karşõlanmasõ ve rekreasyonel kullanõm denetimi 
açõsõndan olumlu sonuçlar verecektir. 

 - Uzun döneme yönelik gelişme planlarõ, ülkesel planlama boyutuna uyumlu (Çevre 
Düzeni Planlarõ) hale getirilmelidir. 

 - Korunan alanlardaki özel mülkiyete bazõ muafiyetler (Vergi muafiyeti vb.) tanõnmalõdõr. 

 - Turizm Bakanlõğõ içinde doğal kaynaklarla ilgili mesleklerden personel (Biyolog, 
zoolog, orman mühendisi vb.) istihdam edilmelidir. 

 - Ulaşõm (Toplu taşõmacõlõk) doğal kaynaklarõn korunmasõna yönelik olarak 
geliştirilmelidir. 

- Milli Park girişlerinde asgari ölçüde bile olsa ziyaretçi merkezi kurulmalõdõr. Milli park 
alanlarõnda alt yapõ eksiklikleri giderilmelidir. 

- Öncelikle, her bölgeden ziyaretçi sayõsõ en yüksek olan bir milli park hiç olmazsa asgari 
ölçülerde teçhiz edilmelidir. Bu parklar gerçek bir milli park gibi planlanan ve yönetilen pilot 
milli park olarak hizmete sokulmalõdõr.  

- Koruma alanlarõ tesisi ülkenin tek bir kurumu tarafõndan yapõlmalõdõr. Ancak bu kurum 
kaynak değerleri konusunda uzman elemanlara sahip olmalõdõr. 

- Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanunu ve Çevre Kanunu uyarõnca SİT ve Özel 
Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilme prosedürü ise başka bir sorun olarak görülmektedir. 

- Milli park olarak ilan edilen alanlar bir süre sonra SİT olabiliyor. Bu durumun daha iyi 
bir koruma sağlayacağõ beklenirken, yeni sorunlarõn kaynağõ haline gelebiliyor. Örneğin 
ÖÇKB�lerin oluşturulma gerekçesine bakõldõğõnda, bu ülkede daha önce korunan alan 
çalõşmalarõnõn hiç yapõlmadõğõ izlenimi verilmektedir. 

- Kamuoyundaki bilinç düzeyini yükseltmek, Milli Park ve benzeri korunan alanlar 
üzerindeki toplumsal talebin kalitesinin yükseltilmesinde birinci derecede etkilidir. Milli Parklar 
ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğünce, örgüt yapõlanmasõnda ve etkinliklerinde etkili bir 
�Halkla İlişkiler� politikasõ uygulanarak kamuoyunda tanõtõm, tanõma, örgüt yanõnda yer alma, 
korunan alan kullanõmlarõnda yüksek düzey standartlarõnõ yakalama gibi sorunlarõn çözümüne 
ağõrlõk verilmelidir. 
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- Ülkemizin doğa ve iklim koşullarõ, toplumumuzun doğal kaynak koruma ve kullanma 
bilinci, eğitimi dikkate alõndõğõnda; başta orman içi dinlenme yerleri olmak üzere, öncelikle 
iklim koşullarõ itibariyle yangõna duyarlõ bölgelerde ve mevsimlerde doğal kaynaklar üzerinde, 
pişirmeli piknik kullanõmõ yasaklanmalõdõr. Rekreasyonel kullanõmlarõn, sadece doğal kaynaklar 
üzerinde pişirmeli piknikten ibaret olmadõğõ, alternatif kullanõm seçenekleri sunularak topluma 
öğretilmelidir. 

- Av suçlarõnõn takibi ve denetiminde açõk hükümler olmadõğõ gibi cezai müeyyideler de 
günümüz şartlarõna göre çok yetersizdir. 

- Korumaya alõnan ve avõ serbest bõrakõlan av ve yaban hayvanlarõna ait hükümler 
günümüz gerçeklerinden uzaktõr. Güncelleştirilmelidir. 

- Nesli azalan av ve yaban hayvan türlerinin korunmalarõnõ sağlamak üzere ayrõlan 
�Yaban Hayatõ koruma ve Üretme Sahalarõnda� yapõlabilecek ve yasaklanacak faaliyetlere ait 
hükümler yetersizdir. Günün koşullarõ dikkate alõnarak yeniden düzenlenmelidir. 

-  Ülkemiz av ve yaban hayvanlarõna ilişkin envanter çalõşmalarõnõn olmayõşõ ve avlak 
sisteminin bulunmayõşõ sebebiyle avlaklara girecek avcõ sayõsõ ve vurulacak hayvan miktarõ 
belirlenememektedir. Bu nedenle avlak, farlõ bölgelerden gelen avcõlar tarafõndan taşõma 
kapasitesi üzerinde kullanõlmaktadõr. 

Bu önem taşõyan olumsuzluğun ortadan kaldõrõlmasõ için her türlü tedbir alõnmalõdõr. 

- Av tezkeresi alacak avcõlarõn belli bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Ancak 
Kanunda bu konuda herhangi bir hükmün yer almamasõ büyük bir eksikliktir. 

 - Avcõlarõn ve avcõ kuruluşlarõnõn organizasyonlarõna dair amir hükümler 
bulunmamaktadõr. 

- Ücrete tabi avlanmalara ait hükümler mevcut değildir. 

- Av hayvanlarõnõn ve av malzemelerinin ticareti hususunda hükümler yer almamaktadõr. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi�ne gönderilen Kara Avcõlõğõ Kanun Tasarõsõnõn 
kanunlaşmasõ halinde yukarõda belirtilen aksaklõklar giderilmiş olacaktõr. 

- Yurdumuzda bulunan Yaban Hayatõ Koruma Alanlarõ ile Sulak Alanlar, 2873 sayõlõ 
Milli Parklar Kanunu kapsamõnda, koruma statüsüne kavuşturulmalõdõr. 

- Nesli tehlikede olan yaban hayatõ türleri, proje kapsamõnda, korumaya alõnmalõdõr. 

- Av hayvanõ üretme istasyonlarõ kapatõlmalõ, bunun yerine, miktar ve fiyat garantisi ile 
orman köylüsüne üretim yaptõrõlmalõdõr. 

- Merkez Av Komisyonu kararlarõnda popülasyon bilinmediğinden verilen av limitleri 
subjektif değerlendirme sonucu çõkmaktadõr. 

- Av ve Yaban Hayatõ ile ilgili en önemli sorumluluklarõn kanun ile MP Genel 
Müdürlüğüne verilmesine karşõn av tezkeresi verilmesi ile elde edilen çok önemli miktarlardaki 
gelirlerden bu teşkilat halen pay almamaktadõr. Bu sorunlarõn çözümü amacõyla, özelikle Milli 
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Parklar Fon Bütçesi ve Genel Müdürlüğün Döner Sermaye gelirlerini artõran sürdürülebilir bir 
finans sisteminin tesisine ihtiyaç bulunmaktadõr. Bu amaçla politik, sivil toplum örgütleri  ve 
medyanõn desteğini sağlayõcõ ciddi girişimlerde bulunulmalõdõr.       

- Avcõ  eğitimi konusunda sertifikasõz avcõya av tezkeresi verilmemelidir.  

- Yaban hayatõn tanõtõmõna ağõrlõk verilmelidir. 

- 1937 yõlõnda çõkarõlan ve halen yürürlükte buluna 3167 Sayõlõ Kara Avcõlõğõ Kanunu 
hükümlerine göre tüm yurt sathõnda av ve yaban hayvanlarõnõn korunmasõ ve geliştirilmesi ile 
avcõlõğõn düzenlenmesi konusundaki görevler Bakanlõğõmõza verilmiş olup, mevcut kanun 
günümüz şartlarõnda yetersiz kalmõştõr. 

- Bu kanunu değiştirmek üzere 1952 yõlõndan itibaren defalarca hazõrlanõp Meclise 
sunulan Kanun Tasarõlarõ kadük olmuştur. Güncelleştirilerek TBMM�ye gönderilen yeni 
tasarõnõn kanunlaşmasõ için gerekli girişimlerde bulunulmalõdõr. 

- Ancak; Çevre Komisyonundan geçerek Genel Kurula gönderilen Hayvanlarõ Koruma 
Kanunu Tasarõsõna göre, yaban hayvanlarõnõ ve bazõ alanlarõ koruma altõna alma görevi Çevre 
Bakanlõğõna da verilerek, gerek 3167 sayõlõ kara Avcõlõğõ Kanunu, gerekse 2873 sayõlõ Milli 
Parklar Kanunu ile Bakanlõğõmõza verilen görevlere müdahale edilmektedir. Bu durum yaşanan 
kurumlar arasõ dublikasyonu ve yetki karmaşasõnõ içinden çõkõlmaz hale getirecektir. 

Yaban hayatõnõn korunmasõ ve geliştirilmesi konusunda Bakanlõğõmõz yeterli bilgi 
birikimine ve teknik alt yapõya sahiptir. Yukarõda belirtilen aksaklõklarõn, yetki karmaşasõnõn ve 
dublikasyonun giderilmesi bakõmõndan, Kara Avcõlõğõ Kanun Tasarõsõnõn yasalaşmasõ için başta 
Çevre Bakanlõğõ olmak üzere diğer bakanlõklarõn desteğinin sağlanmasõ için gerekli girişimler 
yapõlmalõdõr. 

- Su ürünleri kaynaklarõnõn korunmasõ amacõyla mevcut su ürünleri stoklarõnõn büyüklüğü 
ve avlanabilir miktarlarõnõn belirlenmesine yönelik bilimsel çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

- Su ürünleri sirküleri bilimsel verilere dayalõ olarak hazõrlanmalõ, hazõrlõk aşamasõnda 
balõkçõlarõn da katkõsõ sağlanmalõdõr. 

- Sirkülerlere, aykõrõ şekilde avlananlar için caydõrõcõ olabilecek cezalar uygulanmalõdõr. 

- Su ürünlerinin yaşama ortamlarõnõn bozulmasõna neden olabilecek faaliyet ve 
uygulamalara engel olunmalõdõr. 

- Sportif olta balõkçõlõğõ yapanlarõn örgütlenmesi desteklenmelidir. İlgili kamu ve özel 
kuruluşlarõn koordinasyonu ve işbirliği ile Sportif Balõkçõlõk Turizmi�nin geliştirilmesi 
sağlanmalõdõr. 

- Nesli tehlikeye düşmüş su ürünü türlerinin avcõlõğõ yasaklanmalõ,  yaşama ortamlarõ 
korumaya alõnmalõ, gerekiyorsa balõklandõrma çalõşmalarõ ile doğal yaşama ortamlarõnõn takviye 
edilmesi sağlanmalõdõr. 

- Ayrõntõlõ ekosistem analizleri ve bilimsel araştõrmalar yapõlmadan yabancõ türlerle 
balõklandõrma çalõşmasõ yapõlmamalõdõr. 
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- Orman içi sularda özel sektörce yapõlacak balõk yetiştiriliciliğine destek olunmalõdõr. 

Daha önceki 5 yõllõk planlarda yer aldõğõ halde bir yaban hayatõ müzesinin kurulmamõş 
olmasõ bilimsel çalõşmalarõn, toplanan örneklerin bir çatõ altõnda toplanmasõna yol açmakta, 
biyolojik zenginliklerimizi tanõtõm açõsõndan da uygulamada bir eksiklik olarak kendini 
göstermektedir. En kõsa zamanda bir yaban hayatõ müzesi kurulabilmesi için çalõşmalar 
başlatõlmalõdõr. 

Nesli Tehlikede Bulunan Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararasõ Ticaretine İlişkin 
Sözleşme (CITES)�nin uygulanmasõ ile ilgili CITES yönetmeliği Çevre Bakanlõğõnca 
hazõrlanacaktõr. Sözleşme 20 Haziran 1996 tarihinde Resmi Gazetede yayõmlanmõş olup, 
Sözleşmeye tam taraf olduğumuz 20 Aralõk 1996 tarihine kadar olan 6 aylõk geçiş süresinde 
hazõrlanacak yönetmelik Çevre Bakanlõğõnca bu güne kadar hazõrlanamamõştõr. 

Hazõrlanacak yönetmelikte ana hatlarõ itibariyle; Gümrüklerin yetki, görev ve 
sorumluluklarõ, Orman Bakanlõğõnõn yetki, görev ve sorumluluklarõ, Çevre Bakanlõğõnõn yetki, 
görev ve sorumluluklarõ, Bilimsel otoritenin yetki, görev ve sorumluluklarõ, İhracat konusunda 
ülkemiz türleri ile ilgili kotalarõn belirlenme esaslarõ, Ülkemize kaçak olarak sokulan ve el 
konulan hayvanlarõn, geçici olarak bakõlacağõ barõnma yerlerinin ve asgari bakõm ve barõnma 
şartlarõnõn belirlenmesi, halen ülkemizde mevcut CITES�e tabi yabancõ türlerin envanterin 
çõkarõlmasõ ile ilgili esaslarõn belirlenmesi, izin verilen canlõ türlerin nakil esaslarõ, izinleri ile 
uygun görülmesi halinde ticari amaçlõ ihracat ve ithalat için özel gümrüklerin belirlenmesi 
hususlarõ yer almalõdõr. 

Ayrõca; hazõrlanacak yönetmeliğe paralel olarak gümrük mevzuatõnda gerekli 
değişiklikler yapõlmalõdõr. Bu yönetmelik CITES sözleşmesi ile ilgili yasal boşluklarõ 
kapatacaktõr. 

8.2. Orman Peyzajõ 

Ormanlõk alanlar; doğal bitki örtüsünün ve yaban hayatõnõn, arazinin jeomorfolojik 
yapõsõnõn, atmosferik olaylarõn bir sentezi olan doğal peyzajõn en önemli bölümünü 
oluşturmaktadõr. Bu nedenle peyzaj kavramõ ile aynõ zamanda orman peyzajõ ifade edilmiş 
olmaktadõr. 

Ülkemiz ormanlarõnõn genel olanak doğal ve yarõ doğal olmasõ, bölgesel, dikey ve yatay 
olarak sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, orman peyzajõ açõsõndan olağanüstü bir önem 
taşõmaktadõr. 

Ülkemizin bütün bölgelerinde, hem orman formasyonlarõ hem de orman altõ floradaki 
çeşitliliğin zengin katkõsõ ile, bölgeler itibariyle kendine özgü farklõlõklar gösteren orman 
peyzajõnõn çok çeşitli örnekleri bulunmaktadõr. 

Ülkemizde orman peyzajõna olan talep, ekonomik, kültürel etkilerle giderek artmaktadõr. 
Bu artan talebe cevap vermek için baskõ altõndaki alanlarõn rehabilitasyonunu gerçekleştirme, 
çeşitlilik arzeden orman ekosistemini bir bütünsellik içersinde değerlendirerek işlevsel 
sõnõflandõrmaya tabi tutma zorunluluğu bulunmaktadõr. 
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8.2.1. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

1) Yangõn emniyet şeritleri tesisinde, haberleşme ve enerji nakil hatlarõnõn geçirilmesinde 
orman peyzajõ göz ardõ edilmekte, her türlü estetikten yoksun çirkin görünümlerle, 
ormanlarõn peyzaj değeri düşürülmektedir. 

Haberleşme, enerji hatlarõ ve yangõn emniyet şeritleri tesis edilirken güzergahlarda 
yapõlan kesimlerde orman peyzajõ alõnmalõdõr. Yangõn koruma ve emniyet şeritleri ormanõn 
peyzaj bütünlüğü ve estetik değerleri ortadan kalkmayacak şekilde planlanmalõ ve tesis 
edilmelidir. 

2) Orman kadastrosu tamamlanamamõştõr. Bu nedenle insanlarõn orman kaynaklarõ 
üzerindeki baskõlarõ orman peyzajõnõ olumsuz yönde etkilemektedir. 

İnsanlarõn ormanlar üzerindeki olumsuz baskõsõnõn azaltõlabilmesi ve ormanlarõn peyzaj 
değerlerinin korunabilmesi için orman kadastrosu, özellikle sulak alanlar gibi özellik arz eden 
ekosistemlerde, öncelikli olarak tamamlanmalõdõr. 

3) Yol yapõm çalõşmalarõnda orman peyzajõ dikkate alõnmamakta, özellikle çok eğilimli 
yamaçlarda yapõlan yol inşaatlarõnda yol şevleri tamamen tahrip edilmekte dolayõsõyla yol 
boylarõnda ormanõn peyzaj değeri tamamen ortadan kaldõrõlmaktadõr. 

Yol inşaatlarõnõn orman peyzajõyla bir bütünlük oluşturacak şekilde planlanmasõna ve 
yapõlmasõna özen gösterilmeli, yol kenarõ ağaçlamalarõnda orman peyzajõ dikkate alõnarak ibreli 
türlere, renk özelliği olan yapraklõ türler karõştõrõlmalõdõr. 

Ormanlardan geçecek karayollarõnõn güzergahõ birkaç yõl önceden belirlenmeli, güzergah 
dõşõnda kalan orman peyzajõnõn yol yapõm sõrasõnda tahrip edilmesini önleyecek tedbirler 
alõnmalõdõr. 

4) Odun üretimi amacõyla yapõlan üretim sõrasõnda ormanõn peyzaj değerleri dikkate 
alõnmamakta, orman örtüsüne ve ekosistem bütünlüğü içersinde yer alan flora örtüsüne 
büyük zararlar verilmekte, ormanõn peyzaj değeri tahrip edilmektedir. 

Ormanda yapõlan odun üretim faaliyetlerinin (kesme, bölmeden çõkarma, taşõma vb.) 
ormanõn peyzaj değerlerini bozmadan yürütülmesine ilişkin gerekli tedbirler alõnmalõdõr. 

5) Yaş sõnõflarõ yöntemine göre oluşturulan tek tabakalõ orman yapõsõ genel olarak, orman 
peyzajõ açõsõndan estetikten yoksun bir görünüm arzetmektedir. Gençleştirmelerde 
uygulanan traşlama işletmesi ormanõn peyzaj değerinin düşmesine neden olmaktadõr. 

Gençleştirme faaliyetlerinde, dekoratif ve estetik görünüm sağlayan orman kuruluşlarõ 
oluşturulmasõna yönelik gençleştirme teknikleri dikkate alõnmalõdõr. 

6) Yerleşim merkezleri çevresinde bulunan, estetik ve görsel açõdan orman peyzajõ değer ve 
özelliklerini taşõyan orman alanlarõnda rutin ormancõlõk faaliyetleri yürütülmemeli, bu 
gibi orman alanlarõnõn, şehir ormancõlõğõ ölçüt ve kriterler dikkate alõnarak, peyzaj 
değerinin yükseltilmesine yönelik tedbirler alõnmalõdõr. Şehir ve ana yollar civarõnda 
peyzaj koruma alanlarõ oluşturulmalõdõr. 
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7) Orman peyzajõ açõsõndan çok büyük bir önemi olan doğal ve ayõr doğal yaşlõ ormanlar 
odun üretimi amacõyla işletilmekte, bu alanlardaki doğal peyzajõn ve biyolojik çeşitliliğin 
giderek tahrip olmasõna sebep olunmaktadõr. 

Doğal yaşlõ ormanlar belirlenmeli bütün özellikleri itibariyle tanõmlanmalõ, ekosistemleri 
biyolojik çeşitliliği daha fazla bozulmadan korunan alan statüsüne alõnmalõdõr. 

8.3. İlkeler � Politikalar 

VIII�inci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde uygulanacak politikalar aşağõda 
belirtilmiştir. 

- Orman Bakanlõğõnõn merkez ve taşra teşkilatlarõnõn çalõşma ve görev yönetmeliği 
yeniden ele alõnarak, yapõlacak düzeltmelerle, önemi günden güne artmakta olan korunan 
alanlarõn, biyolojik çeşitliliğin, gen kaynaklarõnõn, orman peyzajõnõn korunmasõ ve geliştirilmesi 
ile ilgili politikalar geliştirilmesini, başta Milli Parklar Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü 
olmak üzere Bakanlõk merkez ve taşra kuruluşlarõna görev olarak vermek. 

- Ülkemiz adõna Bakanlõğõmõzca imzalanmõş bulunan ve izleme çalõşmalarõ yakõndan 
takip edilen �Avrupa Ormanlarõnõn Korunmasõ Bakanlar Konferansõ� süreci ile sağlanan 
gelişmeleri ve alõnan kararlarõ iyi incelemek suretiyle, özellikle korunan alanlar, orman peyzajõ 
ve biyolojik çeşitliliğin korunmasõ konularõndaki yeni yaklaşõm ve gelişmelerden olabildiğince 
yararlanmak ve uygulamak. 

Bu vesile ile Avrupa ormancõlõğõ ile daha sõkõ ilişki ve işbirliği sağlamak. 

- Ulusal ve bölgesel seviyelerde, orman eko sistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin 
belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesinde kullanõlacak kriter ve göstergelerin orman 
yönetim birimleri seviyesinde uygulanmasõ çalõşmalarõnõ gerçekleştirmek ve bu çerçevede arazi 
denemeleri de dahil bilimsel ve teknik çalõşmalarõ desteklemek. 

- Orman kaynaklarõ yönetimindeki farklõ işletme amaçlarõnõn biyolojik çeşitlilik 
üzerindeki etkilerini ortaya koyacak, değişiklikleri ve gelişmeleri izleyecek bir bilgi geliştirme 
sistemi oluşturarak orman kaynaklarõnõn her türlü fonksiyonlarõnõ ve fonksiyonel değerlerini 
dikkate alan bir orman kaynaklarõ yönetim sisteminde biyolojik çeşitliliğin korunmasõna ve 
geliştirilmesine yönelik modeller oluşturmak. 

- Ormanlarõn ve orman ekosistemlerinin peyzaj çeşitliliğinin korunmasõndaki önemi 
dikkate alõnarak, uzun vadeli arazi kullanõm planlamasõnda ve ağaçlandõrma programlarõnda 
peyzaj çeşitliliğine ve diğer kõymet değerlerinin muhafaza edilmesine özen göstermek. 

- Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, CİTES, Avrupa Ormanlarõnõn Korunmasõ Bakanlar 
Konferansõ, Bern Sözleşmesi, Ramsar Sözleşmesi, IUCN (Uluslararasõ Tabiat ve Tabiat 
Kaynaklarõnõn Korunmasõ Birliği), PEBLDS (Tüm Avrupa Biyolojik ve Peyzaj Çeşitliliği 
Stratejisi), UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programõ), WCMC (Dünya Koruma ve İzleme 
Merkezi), WWF (Dünya Yaban Hayatõ Fonu), Hükümetler arasõ Ormancõlõk Forumu (IFF) gibi 
uluslararasõ sözleşme, anlaşma ve organizasyonlarõn ve bölgesel kuruluşlarõn çalõşmalarõnõ 
izlemek, ilişkiler kurmak ve gelişmelere uyum sağlayacak düzenlemeler yapmak. 

- 2873 (Milli Parklar Kanunu), 2634 (Turizmi Teşvik Kanunu), 2863 (Kültür ve Tabiat 
Varlõklarõnõ Koruma Kanunu), 3194 (İmar Kanunu), 3167 (Kara Avcõlõğõ Kanunu) sayõlõ 
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kanunlar ve diğer ilgili mevzuat, bunlarla ilgili uygulamalar yeniden ele alõnarak, meydana gelen 
aksaklõklarõn ve kuruluşlar arasõndaki görev ve yetki kargaşasõnõn giderilmesi yönünde 
çalõşmalar yapmak. Bu çalõşmalar doğrultusunda sinerjinin en üst düzeyde kullanõmõ ile 
dublikasyonlardan kaçõnmak için, Milli Parklarõn ve diğer korunan alanlarõn tesisine, kuruluşuna, 
korunmasõna ve yönetimine ilişkin uygulamalarda tek görevli, sorumlu ve koordinatör kuruluşun 
Orman Bakanlõğõ olduğunu yukarõda belirtilen yasalarda hükme bağlamak için girişimlerde 
bulunmak. 

- 2873 sayõlõ Milli Parklar Kanununun, Milli Parklar ve diğer korunan alanlarla ilgili 
uluslar arasõ kriterlerin, Dünya gerçek örneklerine uygun politika ve statünün uygulanmasõnõ 
gerçekleştirecek şekilde yeniden düzenlenmesini sağlamak için gerekli işlemleri yapmak ve 
gerekli platformlarda girişimlerde bulunmak. 

- Ormanlarõn sağladõğõ ölçülemeyen rekreasyonel, sosyal ve çevresel hizmetlerin 
değerlendirilmesine yönelik çalõşmalarõn, gerek kamuoyunun bilinçlendirilmesine gerekse bilgili 
karar verme mekanizmalarõna sağlayacağõ destek göz önüne alõnarak, öncelikle araştõrma 
bağlamõnda desteklenmesini, ormancõlõk politikasõ oluşturma ve planlama süreçlerine 
entegrasyonu sağlamak. 

- Ülkemizdeki doğal hayatõn korunmasõna hizmet etmek üzere ülkemiz flora ve faunasõna 
yönelik �Kõrmõzõ Listeler� in (Red Data Books), hazõrlanarak doğa korumaya yönelik 
çalõşmalarda kullanõlmasõnõ ve belirli aralõklarla güncelleştirilmesini sağlamak. 

- Ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliğinin en uygun biçimde korunmasõ amacõyla, tesis 
edilecek korunan alanlar uygulamalarõna altlõk oluşturmak üzere, temsiliyeti de dikkate alan 
potansiyel korunan alanlar listesini hazõrlamak. 

 - Yeni hazõrlanmõş olan 3167 sayõlõ Kara Avcõlõğõ Kanun Tasarõsõnõn yeniden TBMM�ne 
sevkedilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.  



BÖLÜM-9
SİLVİKÜLTÜR VE ENERJİ ORMANLARI

255
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BÖLÜM �9 

SİLVİKÜLTÜR VE ENERJİ ORMANLARI 

9.1. Giriş 

 Ormanlarõn sürekliliğinin sağlanmasõ, kendisinden  beklenen fonksiyonlarõ yapabilecek 
biçimde düzenlenmesi ve işletilmesi silvikültürel müdahalelerle gerçekleştirilir.  

Silvikültürün amacõ ; ormandan en az masrafla koşullarõn elverdiği ölçüde en yüksek kalite 
ve kantitede çok yönlü ürün elde etmek ve ulusal ekonominin çeşitli orman ürünleri isteklerini ve 
ormanõn kendisinden beklenilen çok yönlü faydalanmayõ (ekonomik, ekolojik ve sosyal) sürekli 
olarak karşõlayabilecek nitelikte dõş etkilere dayanõklõ verimli ormanlar meydana getirmektir. 

Silvikültürel çalõşmalar biyolojik, ekolojik ve ekonomik temele dayanõr. Bu nedenle 
silvikültürel çalõşmalarda, bir yandan doğa yasalarõ, yani yetişme ortamõ özellikleriyle orman 
toplumlarõnõn kuruluş özellikleri ve ağaç türlerinin biyolojik özellikleri göz önünde 
bulundurulurken, bunlarõn elverdiği ölçüde ekonomik davranmak ve ülke ekonomisinin 
gereksinimlerini düşünmek gerekir. Silvikültür bir amaç değil ormanlardan çok yönlü, en yüksek 
yararõ sağlamak için bir araçtõr. 

 Bu bağlamda günümüzde silvikültür, ormanlarõn ve orman alanlarõnõn yerel, ulusal ve 
küresel düzeylerde biyolojik çeşitliliğini, prodüktivitesini , kendisini yenileme yeteneğini ve 
yaşama enerjisini şimdi ve gelecekte ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarõnõ yerine 
getirebilme potansiyelini koruyarak ve diğer ekosistemlere zarar vermeyecek  bir şekilde ve 
derecede kullanõlmasõ şeklinde ifade edilen � Sürdürülebilir Orman Yönetimi� tanõmõna uygun 
müdahale metotlarõnõ geliştirmek ve uygulamak durumundadõr. 

 Silvikültürel çalõşmalar iki grupta toplanõr. Bunlar ; orman gençleştirme ve orman bakõmõ 
çalõşmalarõdõr. Orman gençleştirme ya da orman kurma doğal ve yapay olarak gerçekleştirilir. 
Enerji ormanlarõ kurma ya da baltalõklarõn iyileştirilmesi de doğal gençleştirme ve meşcere 
düzenleme çalõşmalarõndandõr. 

9.2. Mevcut Durum 

9.2.1. Türkiye�deki Uygulamalar 

 Türkiye�de silvikültürel çalõşmalardan doğal ve yapay gençleştirme ile bakõm çalõşmalarõ 
ve enerji ormanõ kurma çalõşmalarõ ; büyük ölçüde tahrip edilmemiş doğal ormanlarla, 
ağaçlandõrma çalõşmalarõyla kurulmuş yapay ormanlar ve iyileştirilmesi  mümkün baltalõk orman 
alanlarõnda sürdürülür. 

Silvikültürel çalõşmalar yetişme ortamõ özelliklerine, ormanlarõn ağaç türlerine, kuruluş 
özellikleri ve işletme amaçlarõna göre belirlenir. Türkiye�de çok değişik iklim özellikleriyle farklõ 
jeolojik yapõ ve toprak özellikleri , coğrafi bölgeler arasõnda ve aynõ bölgeler içinde çok farklõ 
orman kuruluşlarõnõn  oluşmasõnõ sağlamõştõr. Bunun yanõnda usulsüz insan müdahaleleri ve 
ormancõlõğõmõzda yapõlan farklõ müdahaleler çok çeşitli silvikültürel yöntemlerin uygulanmasõnõ 
gerektiren objelerin ortaya çõkmasõna sebep olmuştur. 
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1963 yõlõndan itibaren yaş sõnõflarõ yöntemine göre düzenlenmiş  amenajman planlarõ ile 
gençleştirme, bütün ülke ormanlarõnda ciddi bir görev olarak ortaya konulmuş ise de yeterli bilgi 
birikimi, deneyim ve araştõrma bulunmadõğõndan planlarda öngörülen gençleştirme hedefleri çok 
yetersiz düzeyde kalmõştõr. Bir çok yerde de yanlõş ve isabetsiz doğal gençleştirme yöntemlerinin 
uygulanmasõ ve gerekli işlemlerin yapõlmamasõ sonucunda istenilen başarõ sağlanamamõş ve doğal 
gençleştirmeyle başlayan çalõşmalar yapay gençleştirmeyle başarõlõ hale getirilmiştir. 

 Fakat bu olumsuz uygulamalar ve bu dönemde başlayan bazõ araştõrmalar başarõsõzlõğa 
neden olan bir çok etkenin saptanmasõnõ sağlamõş ve VII. Plan döneminde çeşitli ağaç türlerinde 
başarõlõ doğal gençleştirme örnekleri verilmiştir. Özellikle kõzõlçam ormanlarõnda bazõ ekstrem 
koşullar dõşõnda gençleştirmede önemli bir sorun kalmamõştõr. 

 VII. Beş Yõllõk Plan Döneminde; gençleştirme çalõşmalarõnda lokal ekolojik koşullar 
dikkate alõnarak müdahale edilen sahalar küçültülmüş, buna bağlõ olarak başarõ oranõ önemli 
ölçüde arttõrõlmõştõr.  

 Türkiye�de orman bakõmõ çalõşmalarõ 1963 yõlõnda yaş sõnõfõ esasõna dayanan amenajman 
yönetmeliği ile uygulamaya girmeye başlamõştõr. Daha önce doğal gelişim ve seleksiyona 
bõrakõlan ormanlarda bakõm uygulanmamõştõr. Gençleştirme çabalarõyla birlikte özellikle gençliğin 
korunmasõ ve boğulma tehlikesinin önlenmesi amacõna yönelik gençlik bakõmõ çalõşmalarõ ve daha 
sonra da ayõklama çalõşmalarõnõn, nitelik bakõmõndan yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Bakõmõn esas amacõ meşcereyi dõş etkilere karşõ dayanõklõlõk kazandõrmak ve artõmõ kaliteli 
ağaçlar üzerinde toplamaktõr.  

Ekstansif ormancõlõğõn bir sonucu olarak yapõlan düzensiz bakõm çalõşmalarõnõn 
meşcerenin yaşamõnõ sürdürebilmesini sağlamasõna karşõn kalite artõrõcõ etkileri pek azdõr. Yoğun 
bakõm müdahaleleri bütün orman alanlarõmõzda yapõlmamakla birlikte VII. Beş Yõllõk Plan 
Döneminde bu yönde gelişmeler olmuş özellikle üstün nitelikli ağaçlarõn korunmasõna yönelik 
seçici aralama ve gelecek ağacõ seçimi çalõşmalarõ uygulamasõ başlatõlmõştõr. Ayrõca; genç meşcere 
bakõmlarõna gereken önem verilmiştir.   

9.2.1.1. İdari Kuruluş 

Türkiye�de orman teşkilatõnõn kuruluşundan itibaren uzun süre merkezde mevcut 
ormanlarõn gençleştirilmesinden sorumlu teknik bir birim kurulmamõştõr. 

1963 yõlõnda yaş sõnõflarõ metodunun kabulü ve böylece gençleştirme çalõşmalarõnõn ağõrlõk 
kazanmasõ sonucunda, silvikültür çalõşmalarõna yön verecek bir birimin kurulmasõna ihtiyaç 
duyulmuş ve 1972 yõlõnda merkezde �Silvikültür Şubesi� ve daha sonra 1981 de �Silvikültür 
Dairesi� kurulmuştur. Merkezde Daire Başkanlõğõnõn kurulmasõna paralel olarak da taşra ile 
gereken koordinasyonu sağlamak üzere Orman Bölge Müdürlüklerinde Silvikültür Grup 
Başkanlõklarõ, İşletmelerde de Silvikültür mühendislikleri  oluşturulmuştur. 

Orman Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkõndaki 31/10/1985 tarih ve 3234 sayõlõ 
kanun ve buna bağlõ olarak yürürlüğe konulan � Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatõ Çalõşma 
Usul ve Esaslarõ Hakkõndaki Yönetmelik� le de bu kuruluşlar merkezde Ağaçlandõrma ve 
Silvikültür Dairesi Başkanlõğõna, Orman Bölge Müdürlüklerinde de Ağaçlandõrma Şube 
Müdürlüğüne , İşletmelerde de Bakõm Şefliklerine dönüştürülmüştür. 

Nihayet 1991 yõlõnda Orman Bakanlõğõnõn yeniden kurulmasõ ile 1992 yõlõnda Orman 
Genel Müdürlüğü bünyesinde �Silvikültür Daire Başkanlõğõ� ve taşrada da �Silvikültür Şube 
Müdürlükleri kurulmuştur. Merkezde Daire Başkanlõğõ bünyesinde ise ülkemiz ormanlarõnõn 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    258 

silvikültürel ihtiyaçlarõnõ karşõlamak, takip kontrol ve koordine etmek maksadõ ile 5 adet şube 
müdürlüğü kurularak merkezdeki yapõ kuvvetlendirilmiştir. 

Bunlarõn yanõnda bakõm şeflikleri oluşturulmuş fakat yeterli eleman atanamamõş ve 
atananlarõn da uygulamada etkin bir görev yapmasõ sağlanamamõştõr. Bunun yanõnda bölge 
şeflikleri alanlarõnõn küçültülmesine gidilerek daha entansif çalõşma olanaklarõ bakõmõndan yararlõ 
bir girişim gerçekleştirilmiştir 

9.2.1.2. Mevcut  Potansiyel ve Kullanõmõ 

1997 yõlõnda yayõnlanan �Türkiye Orman Envanteri� nce ortaya konulan ve normal koru 
olarak nitelendirilen 8.002.855 hektar büyüklüğündeki ormanlarõmõzõn tamamõna yakõnõ doğal 
ormanlardõr.  

Bu ormanlarõn büyük bir bölümü, ilk kuruluşlarõnda yapõlmasõ gereken sõklõk ve direklik 
çağlarõna ait silvikültürel bakõmlara çeşitli ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayõ tabi 
tutulamadõklarõ, düzensiz ve disiplinsiz (yerleşim yerlerine yakõn yerlerde) faydalanmalara maruz 
kaldõklarõ için kalitece arzu edilir durumda değildirler. 

Bunun yanõnda 1960�lõ yõllara kadar ormanlarõn  seçme esasõna göre işletilmesi ve 
ormanlarda sadece faydalanma ağõrlõklõ politikalarõn izlenmesiyle silvikültürel ihtiyaçlarõn göz 
ardõ edilmesi Türkiye Ormanlarõnõn aktüel yapõlarõnda önemli değişikliklere sebep olmuştur. 

Yaş sõnõflarõna göre planlanan ormanlarda gençleştirme ve bakõm bloklarõ oluşturularak 
plan müddetince gençleştirme hedefleri belirtilmiş ve  yõllõk etalar ağõrlõklõ olarak gençleştirme 
etalarõ üzerine oturtulmuştur. Yaş sõnõflarõna göre belirlenen gençleştirme hedefleri Tablo 92 de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 92: Yaş Sõnõflarõna Geçilmesi İle Yapõlan Gençleştirme Çalõşmalarõnõn Durumunu Gösterir Cetvel (1964-1998 Yõlõ Sonu)      

 

Geçmiş 24 Yõllõk Plan Dönemindeki Amenajman Planõna Göre Yürürlükteki 10 Yõllõk Amenajman Planõna Göre 

Uygulama 

Neticesi 

Gençleştiril. 
Gereken Saha 
(Ver+Bozuk) 

Başarõlõ 

Gençleştirilmesi Devam Eden 
Sahalar 

İşletme Sõnõfõ Gençleştirilmesi 
Gereken Saha 

Tabii Sun'i Toplam  Tabii Sun'i Toplam 

Gençleştirilen 
Toplam Saha 

Tabii Sun'i 

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

Kõzõlçam 649161 153959 221530 375489 327859 87459 64321 151780 527269 10563 17441 

Karaçam 370034 30500 54387 84887 149666 17961 22165 40126 125013 13701 9747 

Sarõçam 109144 5147 4911 10058 67847 5157 6514 11671 21729 4957 2026 

Sedir 32774 3985 1750 5735 7640 1020 707 1727 7462 816 963 

Kayõn 157321 2284 6296 8580 53218 4522 6656 11178 19758 3237 2454 

Ladin 36291 99 2210 2309 24894 453 3289 3742 6051 540 1151 

Karõşõk 177363 6550 24288 30838 117628 11007 15173 26180 57018 6804 6976 

Diğerleri 22647 1474 5604 7078 31158 3747 5993 9740 16818 691 1458 

Toplam 1554735 203998 320976 524974 779910 131326 124818 256144 781118 41309 42216 
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Ancak uygulamada teknik eleman yetersizliği, elemanlarõn uzun süre aynõ yerde 
kalamamasõ sonucunda bilgi ve tecrübe birikimi kazanamamasõ, bir çok ağaç türünün 
gençleştirilmesinde araştõrmalarõn olmamasõ,  altyapõ ve organizasyon noksanlõklarõ 
dolayõsõyla planlarda gösterilen gençleştirme hedeflerinin çok gerisinde kalõnmõştõr. 1998 
yõlõ sonu itibariyle gençleştirmesi devam eden sahalarla ilgili bilgiler Tablo 92 ve 93 de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 93: 1998 Yõlõ Sonu İtibariyle Gençleştirilmesi Devam Eden Alanlar Tablosu 

                  
                                                                                                                                                                                 Hektar                    

Uygulamaya Geçilmiş Gençleştirme Alanlarõ  
İşletme Sõnõfõ 

 
Gençleştirilmesi 
Gereken Saha Tabii Sun�i Toplam 

Kõzõlçam 327859 98022 81762 179784 
Karaçam 149666 31662 31912 63574 
Sarõçam 67847 10114 8540 18654 
Kayõn 53218 7759 9110 16869 
Karõşõk 117628 17811 22149 39960 
Sedir 7640 1836 1670 3506 
Ladin 24894 993 4440 5433 
Diğerleri 31158 4438 7451 11889 
Toplam 779910 172635 167034 339669 

Bu arada dõşa açõlan ülkemizde dõş kaynaklõ ormancõlõk projeleri de uygulanmaya 
başlanmõştõr. Bunlardan bir tanesi �Akdeniz Yöresi Orman Ürünleri Kullanõm Projesidir.� dir Bu 
proje ile Akdeniz Bölgesi ormanlarõ ve özellikle de kõzõlçam ormanlarõnõn işletilmesi amaçlanmõş, 
kitle üretimi hedeflenmiş, sun�i gençleştirme ve kültür metodlarõnõn geliştirilmesi öngörülmüştür. 

�Kuzey Türkiye Ormancõlõk Projesi� ile Kuzey Anadolu Bölgesindeki ormanlarda alt yapõ 
sorunlarõnõn iyileştirilmesi ile birim alandan en fazla odun üretme prensibi benimsenmiş ve bu arada 
yabancõ orijinli türler de ormancõlõğõmõza mekanizasyon ile birlikte girmiştir. 

Son olarak da Batõ Karadeniz Bölgesindeki yapraklõ orman işletmeciliğinin geliştirilmesi 
maksadõyla �Türk- Alman Ormancõlõk Projesi� ile yapraklõ ve karõşõk ormanlarõn işletilmesi ve 
gençleştirilmesine yönelik çalõşmalar yapõlmõştõr.  

Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüklerince de birçok araştõrma sonuçlandõrõlmõş ve 
yayõnlanmõştõr.  

9.2.2. Dünyadaki Uygulamalar 

 Ormancõlõk çalõşmalarõnõn çok eskilere dayandõğõ ve çeşitli ormancõlõk uygulamalarõnda bir 
geleneğin oluştuğu Orta Avrupa ormancõlõğõ entansif uygulamalara dayanmaktadõr. Bu ülkelerin 
ormancõlõk tarihinde Türkiye�nin ormancõlõğõna benzer dönemler görülmektedir. 

Endüstri devriminden önce ekstansif bir ormancõlõk, hayvancõlõk ve tarõm alanõ kazanma 
gayretleri ile tahrip edilen ormanlar, endüstri devriminden sonra tekrar ormanlaştõrõlma ve nitelikli 
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ormanlar yetiştirme çalõşmalarõna konu olmuştur. Özellikle Almanya�da ormancõlara verilen geniş 
yetki ve uygulama kolaylõklarõ sayesinde, doğal gençleştirmede ve bakõm konusunda farklõ orman 
kuruluşlarõna uyan pek çok yöntemler geliştirilmiştir.  

Bugün hala 19. yüzyõl ve 20.yüzyõlõn başlarõnda geliştirilmiş gençleştirme ve bakõm 
yöntemleri uygulana gelmektedir. Başlangõçta ekonomik amaçlarla ,yöreye yabancõ ağaç türleriyle 
saf meşcereler oluşturulup şematik uygulamalara gidilmişse de daha sonra ortaya çõkan sakõncalar 
nedeniyle bundan vazgeçilmiş ve her yetişme ortamõ için  ortama uygun müdahaleler ön plana 
geçmiştir. Son yõllarda, doğal ağaç türü kompozisyonu ve kuruluş özellikleri bozulmuş ormanlarda, 
değişik yaşlõ doğaya uygun orman anlayõşõ benimsenmeye ve geliştirilmeye  başlamõştõr. Bir çok 
ülkede tõraşlama kesimleri bõrakõlmõş ya da sõnõrlandõrõlarak ancak çok küçük alanlarda (yarõm hektar 
ile 5-6 hektar) yapõlmasõna olanak verilmiştir. Çeşitli eyalet ve bölgelerde uygulanacak silvikültürel 
çalõşmalar için uygulama kurallarõ yada esaslarõ saptanmõştõr. 

Buna karşõlõk Anglo-Sakson ve Kuzey  ülkelerinde daha şematik ve geniş alanlarõ kapsayan 
uygulamalar sürdürülmektedir. Monoton yetişme ortamlarõnda tek ağaç türünden oluşmuş doğal ve  
yapay ormanlarda büyüme özelliklerine bağlõ olarak  işletme amacõna uygun şematik aralama 
uygulamalarõ yapõlmaktadõr. 

9.3. VII. Plan Dönemindeki Gelişmeler  ve Gerçekleşmeler 

 Türkiye orman envanteri verilerine göre ormanlarõmõzõn 13839176 Ha. koru, 6863946 Ha. da 
baltalõk ormanlardõr. Koru ormanlarõnõn da 2691884 Ha. 01-04 kapalõlõkta olup normal koru ormanõ 
olarak mütalaa edilmektedir. 

 Bu orman alanlarõ içerisinde doğal gençleştirme ve bakõm müdahalelerinin yapõlabileceği 
ormanlar ise kapalõlõğõ, 0,4 ve daha yukarõ olan ormanlardõr (ağaç türlerine göre değişmekle birlikte). 
Enerji ormanlarõnõn bakõmõ, iyileştirilmesi ve korunmasõna ilişkin faaliyetler yaklaşõk 6,9 milyon Ha. 
alanõ kaplayan baltalõk ormanlarõmõzda gerçekleştirilmektedir. 

9.3.1. Gençleştirme Çalõşmalarõnda Gelişmeler ve Gerçekleşmeler 

 VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemine kadar yapõlan tabii ve suni gençleştirme program 
ve uygulamalarõ Tablo 94 ve Tablo 95�de gösterilmiştir. 
 
Tablo 94: VII. Beş Yõllõk Plan Dönemine Kadar Tabii Gençleştirme Çalõşmalarõ   Program Ve  
                 Uygulama Sonuçlarõ 
                                                                                                                                                Hektar 

Yõl Program Miktarlarõ Uygulama Miktarõ Gerçekleşme Yüzdesi 

1973-1977 133699 98006 %73+ 

1978-1984 235526 142998 %61 

1985-1989 149800 137261 %92 

1990 22000 19215 %87 

1991 23800 25709 %108 

1992 20000 18765 %94 

1993 22470 21137 %94 

1994 21770 22094 %101 
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Tablo 95: VII. Beş Yõllõk Plan Dönemine Kadar Sun�i Gençleştirme Çalõşmalarõ Proğram Ve  
                 Uygulama Sonuçlarõ 

Hektar 
Yõl Program Miktarõ Uygulama Miktarõ Gerçekleşme Yüzdesi 

1973-1977 155136 113823 %73 

1978-1984 135962 179586 %132 

1985-1989 144600 111255 %77 

1990 26750 22864 %85 

1991 25000 19832 %79 

1992 22700 18508 %82 

1993 24430 23614 %97 

1994 25000 25533 %102 

Bu plan döneminde prodüktif ormanlarõn gençleştirilmesinde, meşcere kuruluşunun ve 
yetişme ortamõ koşullarõnõn uygun olduğu sahalarda tabii gençleştirmeye ağõrlõk verilmiştir. Buna 
karşõlõk tabii gençleştirme şartlarõnõn kaybolduğu, toprak şartlarõnõn uygun olduğu sahalar iyice 
tetkik edilmek kaydõyla sun�i yoldan gençleştirilmiştir. 

 VII�õncõ Beş Yõllõk Plan hedeflerinde, sun�i gençleştirme oranõnõn tüm gençleştirme 
çalõşmalarõnõn % 50 si olmasõ planlanmõş ve uygulama da bu yönde olmuştur. 

 VII�õncõ Beş Yõllõk Plan dönemindeki tabii ve sun�i gençleştirme program ve uygulamalarõ 
Tablo  96  ve 97�de gösterilmiştir. 
 
Tablo 96: 1995 Yõlõnda ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde Tabii Gençleştirme  

     Çalõşmalarõ                                                                                                                                               
                                                                                                                                               Hektar 

Yõl Program Miktarõ Uygulama Miktarõ Gerçekleşme Yüzdesi 
1995 24650 23661 %96 

1996 18275 20586 %113 

1997 20320 19391 %95 

1998 15270 13915 %91 

1999 13524 13103 %97 

2000 15352 15000 (*)  

(*) Tahmin 
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Tablo 97: VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde Sun�i Gençleştirme Çalõşmalarõ 
 

                                                                                                                                               Hektar 
Yõllõk Program Miktarõ Uygulama Miktarõ Gerçekleşme Yüzdesi 

1995 26280 22870 %87 

1996 22785 23079 %101 

1997 38421 34200 %89 

1998 15598 13502 %87 

1999 14023 21315 %152 

2000 12166 11500 (*)  

(*) Tahmin 

Bu plan dönemi içinde amenajman planõ yenilenen Bölge Müdürlüklerinde �Silvikültürel 
Planlama� konulu tatbikatlarõn düzenlenmesine devam edilmiş, uygulayõcõlara yol gösterilerek, 
ağaç türlerinin özelliklerini, yetişme ortamõ koşullarõnõ göz önünde bulunduran  sağlõklõ ve 
uygulanabilir silvikültür planlarõnõn yapõlmasõna gereken önem verilmiştir. Ayrõca çeşitli Orman 
Bölge Müdürlüklerinde � Gençleştirme ve Orman Bakõmõ� konulu tatbikatlar düzenlenmiş, 
silvikültürel çalõşmalarõn tekniğine uygun yapõlmasõnõ sağlamak üzere eğitimler yapõlmõştõr.  

 VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemine kadar düzenlenen ve yürürlüğe konulan silvikültür 
planlarõ ile ilgili bilgiler Tablo 98�de, 1995 yõlõnda ve VII. Beş yõllõk Kalkõnma  Planõ döneminde 
düzenlenen ve yürürlüğe giren silvikültür planlarõ ile ilgili bilgiler Tablo 99�da gösterilmiştir. 
 
Tablo 98:  VII. Beş Yõlõk Plan Dönemine Kadar  Uygulamaya Konulan  Silvikültür Planlarõ 

Adet 
Düzenlenen Silvikültür Planõ  

           Yõllar 
 İşletme Şefliği İşletme Sõnõfõ 

1973-1977 134 168 
1978-1984 330 462 
1985-1989 470 716 
1990-1994 364 578 

 
Tablo 99:  1995 Yõlõnda ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde Uygulamaya  Konulan  

      Silvikültür Planõ                               
       Adet 

Düzenlenen Silvikültür Planõ Yõl 
 
 İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliği İşletme Sõnõfõ 

1995 20 46 64 
1996 18 68 99 
1997 25 74 120 
1998 19 81 108 
1999 16 78 113 

2000(*) 20 85 120 
(*) Tahmin 
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Yürürlükteki silvikültür planlarõnõn ağaç türleri itibariyle genel bilgileri ile gençleştirme 
alanlarõ içinde bulunan supalpin zonda veya bu zona yakõn yörelerde, yayla ve yerleşim yeri 
kenarlarõnda olup, yetişme ortamõ şartlarõ nedeniyle gençleştirmeye uygun olmadõğõndan �tabiatõ 
korumaya� ayrõlan sahalar ile, teknik iş gücü eksiklikleri ve gençleştirme önceliği olmadõğõndan  
planlama dõşõnda bõrakõlan sahalarõn yüzdeleri Tablo 100  ve ekinde  gösterilmiştir. 

 Halen 23 Orman Bölge Müdürlüğünde 198 İşletme Müdürlüğünün 977 İşletme Şefliğine ait 
silvikültür planlarõ düzenlenmiş olup işletme sõnõfõ itibariyle 1523 adet plan yürürlüktedir. 

 9.3.2. Bakõm Çalõşmalarõnda Gerçekleşmeler 

Bu  plan döneminde, kazanõlan deneyimler, imkanlar oranõnda uygulanan hizmet içi 
eğitimler sonucunda orman bakõmõ çalõşmalarõ daha bilinçli şekilde yapõlmaya başlanmõştõr. 
Bilhassa önceki plan dönemlerinde elde edilen ve bu plan döneminde sõklõk çağõnda olan 
meşcerelerde yoğun bir sõklõk bakõmõ planlamasõna geçilmiş ve uygulamasõ yapõlmõştõr. Amenajman 
planlarõnda eta verilen fakat bu etalarõn gerekli silvikültürel müdahalelere yeterli olmadõğõ (b) 
çağõndaki meşcerelerde istenen müdahalelerin yapõlabilmesi imkanõ bulunmuş ve bu çalõşmalarõn bc 
ve c cağõndaki meşcerelere de yaygõnlaştõrõlmasõ yönünde ilerlemeler kaydedilmiştir.  

Planlõ dönemler itibariyle VII' inci Plan dönemine kadar ve 1995 yõlõ ile VIII�inci BYKP. 
dönemindeki program ve uygulamalar Tablo 101'da  gösterilmiştir. 
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Tablo 100:  Yürürlükteki Silvikültür Planlarõ İle İlgili Genel Bilgiler Cetveli 
 

Silvikültür Planlarõna Göre 
Gençleştirme Alanlarõ 

Kõzõlçam Karaçam Sarõçam Sedir Kayõn Ladin Karõşõk Diğerleri Genel 
Toplam 

Silvikültür Planõ  Verimli 213281 97806 28576 2479 36709 14557 74261 16656 484325 
Yapõlmõş Gençleştirme Bozuk 70969 35547 14260 2204 6388 6434 27925 7609 171336 

Alanlarõ Toplam 284250 133353 42836 4683 43097 20991 102186 24265 655661 
 Tabii 49974 12003 1895 492 2174 243 5895 1806 74482 

Gençleştirmiş Sun'i 38619 13201 1365 456 3433 1280 6613 2037 67004 
 Toplam 88593 25204 3260 948 5607 1523 12508 3843 141486 
 Tabii 74596 32575 10828 855 10453 1522 24886 2182 157897 

Gençleştirilecek Sun'i 59698 28703 6831 2111 10133 4452 23216 3861 139005 
 Toplam 134294 61278 17659 2966 20586 5974 48102 6043 296902 
 Tabiatõ Koruma 53103 32416 11198 769 4384 8241 18384 10079 138574 

Gençleştirilmeyecek Planlama Dõşõ 8260 14455 10719 0 12520 5253 23192 4300 78699 
 Toplam 61363 46871 21917 769 16904 13494 41576 14379 217273 

Genel Toplam  568500 266706 85672 9366 86194 41982 204372 48530 1311322 
 
Tablo 100�ün eki 
 
Amenajman Planlarõnda Gençleştirilmeleri Ön Görülen Çeşitli Nedenlerle Silvikültürel Planlama Dõşõ Bõrakõlan Alanlar Oranõ (%) 
 
 Tabiatõ Koruma Alanlarõ Planlama Dõşõ Bõrakõlan Alanlar 
Çam Ağõrlõklõ 20.9 7.2 
Kayõn, Ladin, Karõşõk 21.5 23.8 
Türkiye Geneli 21.1 12.0 
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Tablo 101: Planlõ Dönemlerde Orman Bakõmõ Çalõşma Programlarõnda Gelişmeler 
Hektar 

Gençlik Bakõmõ Kültür Bakõmõ Sõklõk Bakõmõ  
Yõllar 

Program Uygulama Program Uygulama Program Uygulama 

1973-1977 - - 131707 131685 - - 

1978-1982 - - 569252 485388 132793 91082 

1983-1989 318211 280480 883286 838478 257467 266499 

1990-1994 409580 397380 632550 594365 159440 108046 

1995 101550 100941 125495 119722 25920 28406 

1996 116245 113210 135045 130946 38840 43032 

1997 115530 108887 109765 107162 46460 69019 

1998 66740 69055 97815 97280 142806 123574 

1999 80920 78145 98130 94663 58724 58723 

2000 84528 84500(*) 101108 100000(*) 62315 62500(*) 

(*) Tahmin 

 9.3.3. Enerji Ormanlarõnda Gerçekleşmeler 

 Önceki plan döneminde olduğu gibi bu plan döneminde de mevcut potansiyel alanlardan 
projesiz olanlara proje düzenlenmiş, yõllõk programlara alõnarak uygulamalara devam edilmiştir. 
Ancak plan döneminin sonlarõna doğru orman köylüsünün bilinçlendirilerek ormanlarõn 
korunmasõnõ temin için enerji ormanõ çalõşmalarõ silvikültür ödenekleri kullanõlmadan , orman 
köylüsünün yapõlmasõnõ istediği , canlandõrma kesimi ve sahanõn korunmasõnõ köy tüzel kişiliği 
olarak üstlendiği yerlerde yapõlmaya başlanõlmõştõr Önceki plan dönemlerinde çalõşma yapõlan 
alanlardan durumu müsait alanlarõn tel örgüleri kaldõrõlarak otlatmaya açõlmõştõr. Bu durumun halk-
orman münasebetlerine olumlu katkõlarda bulunduğu gözlenmiştir. 

 1995 yõlõ ve VII'ncõ Plan dönemindeki enerji ormanõ tesis hedefleri ve gerçekleşmeleri Tablo 
102�de gösterilmiştir. 

 
Tablo 102: VII. Beş Yõllõk Plan Döneminde Enerji Ormanõ Tesis Çalõşmalarõ 
 
                                                          Hektar 

Yõllar Program Miktarõ Uygulama Miktarõ Gerçekleşme 
1995 18820 12208 %65 
1996 15780 11588 %73 
1997 _ 5573  
1998 _ 10274  
1999 12380 10934 %88 
2000 11534 10200(*) _ 

(*) Tahmin 
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 9.4 Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler 

 9.4.1. VIII. Planda Beklenen Gelişmeler 

 9.4.1.1. Gençleştirme çalõşmalarõnda beklenen gelişmeler 

 Sekizinci beş yõllõk plan dönemi için tabii ve sun�i gençleştirme hedeflerinin belirlenmesinde 
ormancõlõk Ana Planõnõn 2000 � 2005 yõllarõ hedefleri esas alõnmõş ve Tablo 103�de gösterilmiştir. 
Silvikültür planlarõnõn düzenlenmesi amenajman planlarõnõn yenilenmesine bağlõ olduğundan; VIII. 
Beş yõllõk plan dönemindeki silvikültür planõ düzenleme hedefleri, Orman İdaresi ve Planlama 
Daire Başkanlõğõnõn amenajman planlarõ yenileme çalõşmalarõna uygun olarak saptanmõş ve Tablo 
104�de gösterilmiştir. 

Tablo 103: Gençleştirme Çalõşmalarõnda VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi Hedefleri 
 

                                                                  Hektar 
Yõllar Tabii Gençleştirme Sun�i Gençleştirme Toplam 

2001 25000 30000 55000 

2002 25000 30000 55000 

2003 25000 30000 55000 

2004 25000 30000 55000 

2005 25000 35000 60000 

 
Tablo 104: VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi İçin Silvikültür Planlama Hedefi 
 

                      Adet 
Silvikültür Planlama Hedefi Yõllar 

İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliği İşletme Sõnõfõ 

2001 19 104 151 

2002 18 76 132 

2003 16 60 92 

2004 10 54 81 

2005 12 57 89 

VIII. Beş Yõllõk dönemde gençleştirme çalõşmalarõnda beklenen gelişmeler aşağõda 
belirtilmiştir: 

A) Üretime Etkisi ve Ekonomiye Katkõsõ; 

 Mevcut verilere göre ormanlarõmõzõn hektardaki ortalama yõllõk artõmõ 26859271 m3.tür. 
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Mevcut koru ormanlarõmõzõn gençleştirilmesinin amenajman planlarõnõn hedefleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve yapay yoldan gençleştirilmesi gereken alanlarõn 
ormanlaştõrõlmasõ durumunda orman ürünleri ithal etme durumuna düşmüş ülkemiz gereksinimlerini 
mevcut ormanlarõmõzdan karşõlama olanağõ sağlanacaktõr. 

B) Ekosisteme  Etkisi; 

 Bilinçsiz müdahaleler sonucunda tahrip edilen ormanlarõmõzda ekolojik dengeler de 
bozulmuştur. Doğal dengenin oluşturulmasõnõ sağlayacak bilinçli ve doğaya uygun müdahalelerle 
meşcerelerin bozulmuş olan tür kompozisyonu ve kuruluş özellikleri tekrar yetişme ortamõna uygun 
bir düzeye getirilerek ormandan beklenen fonksiyonlarõn daha iyi gerçekleşmesi sağlanacaktõr. 

Su dengesi bozulmuş erozyon tehlikesi olan alanlar mevcut vejetasyonun korunmasõ ve 
yenilenmesiyle korunmuş olacak ve ülkemizin üretim potansiyeli artõrõlacaktõr. Bu yararlarõn 
yanõnda, ormanlarõmõzõn silvikültürel çalõşmalarla iyileştirilmesi ormanda çevre kirlenmesini 
önleyici ve halk sağlõğõnõ koruyucu fonksiyonunu daha da artõracaktõr. 

C) Rekreaktif ve Turistik Gelişmelere Etkisi; 

Ülkemizin turizm potansiyeli içinde de ormanlarõn yeri çok önemlidir. Son yõllarda turizmi 
geliştirmek amacõyla bazõ orman alanlarõ turizme ayrõlmõştõr. Turizmi teşvik bakõmõndan mevcut 
ormanlarõmõzõn geliştirilmesi ve doğal yapõnõn korunmasõ son derece önemlidir. Fakat bazõ 
yörelerde özellikle Akdeniz bölgesinde görüldüğü gibi orman alanlarõnõn yoğun turistik tesislere 
açõlmasõndan kaçõnõlmalõdõr. Bu durum orman sağlõğõ ve sürekliliği açõsõndan gelecekte büyük 
sorunlar yaratabilir. 

9.4.1.2. Orman Bakõmõnda Hedefler ve Beklenen Gelişmeler. 

Genç meşcerelere sağlõklõ bakõmlarõn  yapõlmasõ ve bu amaçla bakõm patikalarõnõn 
açõlmasõ,aralama çağõndaki meşcerelerde gelecek ağacõ seçimi ve bunlarda bakõm ve budama 
işlemlerinin uygulanmasõ,bütün meşcerelerde gerekli bakõm işlemlerinin gerçekleştirilmesi geleceğe 
yönelik kaliteli ve sağlõklõ meşcerelerin oluşmasõnõ sağlayacaktõr. 

 Orman bakõmõnõn asõl hedefi yöreye uygun, dõş etkilere dayanõklõ ve değerli odun üretimi 
yapabilecek işletme ormanlarõ kurmaktõr. Bu amaçla VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hedefleri 
Tablo 105� de gösterilmiştir. 
 
Tablo 105: VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi İçin Orman Bakõm  Hedefleri 
            
                                                               Hektar 

Yõllar Gençlik Bakõmõ Kültür Bakõmõ Sõklõk Bakõmõ 

2001 110000 150000 80000 
2002 110000 150000 80000 
2003 110000 160000 90000 
2004 110000 160000 90000 
2005 110000 170000 100000 
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A-) Üretime Etkisi Ve Ekonomiye  Katkõsõ; 

Son yõllarda bakõm müdahalelerine verilen önemin bir sonucu olarak sõklõk bakõmõ ve ilk 
aralama bakõmõ müdahalelerinden elde edilen ürün miktarõ 2 milyon m3 ü geçmiş durumdadõr. Bu 
müdahaleler sonucu elde edilen ince materyal, ülkemizde kurulu bulunan orman sanayinin 
ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, özellikle sõklõk bakõmõ ve 
aralamalar sonucu elde edilen ara hasõlatõn, ekonomiye katkõsõ azõnsanmõyacak  derecede önemlidir. 

B-) Ekosisteme Etkisi; 

            Bakõm müdahalelerinin orman ekosistemine çok olumlu katkõlarõ vardõr. Gençliğinden 
itibaren bakõmlõ yetiştirilen ormanlar biotik ve abiotik zararlõlara karşõ daha dayanõklõ olmaktadõr. 
Orman ekosisteminin  çeşitli etkenlerden zarar görmeden devamlõlõğõnõn sağlanmasõ  ancak bakõm 
müdahalelerinin yeterince uygulanabilmesi ile mümkündür. 

9.4.1.3. Enerji Ormanlarõnda Beklenen Gelişmeler 

 Yurdumuzda enerji ormancõlõğõ geleneksel olarak sadece yakacak odun üretimine yönelik 
olarak yapõla gelmektedir. VII plan döneminin son yõllarõnda bozuk nitelikli enerji ormanlarõnõn 
iyileştirilmesinde köylünün canlandõrma kesimi ve alanlarõn korunmasõnõ üstlendiği yörelerde 
silvikültür ödenekleri kullanõlmadan uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle VIII. Plan 
döneminde hedef verilmesi mümkün değildir. İlk uygulama yõlõnda 5000 ha. civarõnda gerçekleşen 
bu çalõşmalar son yõllarda 10000 ha. rõ aşar duruma gelmiştir. Bu uygulamanõn orman köylümüz ile 
yapõlacak görüşmelerle her yõl artan miktarlarda gerçekleştirilmesine çalõşõlacaktõr.  

            A) Üretime Etkisi ve Ekonomiye Katkõsõ 

Düzensiz ve tahrip olmuş enerji ormanlarõmõzõn düzenli bir kuruluşa getirilmesi gelecekte 
hem ekonomik yönden ve hem de baltalõklarõn koruya dönüştürülmesi olanaklarõnõn artõrõlmasõ 
bakõmõndan önemli yararlar sağlayacaktõr. 

 B) Ekosisteme Etkisi; 

 Mevcut bozuk enerji ormanlarõnõn iyileştirilmesi, korunmasõ ve koruya dönüştürülmesiyle 
doğal ekosistem dengesi kurulmuş olacaktõr. Erozyon ve toprak kaymalarõ ile verimli topraklarõn 
kaybõ önlenecek su kaynaklarõ beslenecektir. Yerleşim yerlerinin civarõnda yeşil kuşaklar oluşacak 
ve dolayõsõyla halk sağlõğõ olumlu yönde etkilenecek, halkõn dinlenme amacõyla orman 
gereksinimine olanak sağlanacaktõr.  

9.4.2. Uzun Dönemde Gelişmeler 

 Büyük ölçüde tahribe uğramõş ülkemiz ormanlarõnõn 13839176 hektarõ koru, 6863946 
hektarõ baltalõk alanlarõndan oluşmuştur. Koru ormanlarõmõzõn 5836321 hektarõ, baltalõk 
ormanlarõmõzõn 4318814 hektarõ bozuk niteliktedir.  Düzenli olarak kabul edilen koru 
ormanlarõmõzõn 2691884 hektarõ 0,1-0,4 kapalõlõklarõnda bulunmaktadõr. Bu alanlar da iyileştirme 
çalõşmalarõna gereksinim gösterirler.   

Bu durumuyla ülkemizde toplam 20703122 hektarlõk alanõn düzenli kuruluşa kavuşturulmasõ 
için önlemler alõnmasõ gerekmektedir. Ekonomik, sosyal nedenler ve personel yetersizliği nedeniyle 
bu alanlarõn bir plan döneminde iyileştirilmesi olanağõ yoktur.  Bu nedenle çalõşmalarõn uzun 
dönemler içerisinde planlanmasõ gerekmektedir. Her yõl 100000 hektar bozuk alanõn iyileştirilmesi 
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gerçekleştirilirse Cumhuriyetimizin yüzüncü yõlõnda orman alanlarõmõzõn büyük çoğunluğu 
iyileştirilmiş olacak ve ormanlarõn çok yönlü yararlarõ büyük ölçüde sağlanarak hem toprak 
verimliliğinin sürdürülmesi ve hem de ekonomik ve biyolojik yönden yaşama olanaklarõnõn 
arttõrõlmasõ sağlanacaktõr.  Verimli ormanlarõmõzda günümüzde üretim miktarõ 1,3 m3/ha dõr. 
İyileştirme çalõşmalarõ sonunda 2023 yõlõnda bu miktarõn 2-3 m3/hektara çõkarõlmasõ olanaklõdõr. Bu 
durum  ormanõn sağladõğõ yararlar yönünden ülkemizi kendine yeterli ve yaşama koşullarõ 
iyileştirilmiş, biyolojik yönden zenginleştirilmiş bir duruma getirecektir. 

 9.4.3. Kullanõlan Yöntemler 

 Ormanlarõn bakõmõ ve gençleştirilmesinde; geçmiş yõllara dayanan bilgi ve tecrübe birikimi 
sonucu kazanõlan deneyimlerden , araştõrma kurumlarõ tarafõndan yapõlmõş araştõrma neticelerinden 
ve dõş kaynaklõ araştõrmalardan faydalanõlmaktadõr.  

 Elde edilen bilgiler ülkemiz ormanlarõnõn ekolojik yapõsõ ile sosyo � ekonomik gelişmeler 
õşõğõ altõnda değerlendirilmekte ağaç türlerinin biyolojik isteklerine ve ormanlarõn işletme 
amaçlarõna göre uygulamalara aktarõlmaktadõr. 

 Ormanlarõn gençleştirilmesinde orman ekosistemini tahrip etmeyen küçük alanlarda 
çalõşõlmasõ yöntemleri geliştirilmekte, orman bakõmlarõnda ise kaliteli orman ürünleri emvali 
üretmeye yönelik ve ormanlarõn biotik ve abiotik tehlikelere karşõ dayanõklõlõğõnõ artõran 
geliştirilmiş bakõm yöntemleri uygulanmaktadõr. 

            9.5. Sorunlar 

 9.5.1. Gençleştirme Çalõşmalarõnda Sorunlar 

 Doğal gençleştirme çalõşmalarõnda yetişme ortamõ, ağaç türü, meşcere kuruluşu, idari ve 
sosyal koşullar birçok sorunlar yaratmaktadõr. Yapõlacak çalõşmalarõn bu sorunlarõn çözümüyle 
birlikte gerekli önlemlerin alõnmasõ yönünde yürütülmesi gerekir. Bu nedenle herşeyden önce 
varolan sorunlarõn belirlenmesi gereklidir. Bu sorunlarõ aşağõdaki maddelerde toplamak olasõdõr. 

1) Silvikültürel uygulamalar bilgi birikimi ve yoğun uygulamalarla sürekli izlenmesi 
gereken çalõşmalardõr. Bu nedenle çalõşma alanlarõnõn çok büyük olmamasõ gerekir. 

2) Ülkemiz ormanlarõnõ oluşturan ana ağaç türlerinin saf ve karõşõk meşcerelerinde 
uygulanacak gençleştirme yöntemleri bilinmekle birlikte bu yöntemlerin her yetişme ortamõnõn 
koşullarõnõn iyi incelenmeden uygulanmasõ nedeniyle başarõsõz durumlar ortaya çõkmaktadõr. 
Silvikültürel çalõşmalar için veri olacak yetişme ortamõ ile ilgili bilgiler amenajman planlarõnda 
gerektiği nitelikte  belirtilmemektedir. 

3) İşletme ormanlarõnda ekolojik , sosyal , idari yönden ve koruma bakõmõndan problemli 
alanlarõn saptanarak korumaya alõnmasõnda ilgili birimlerin çalõşmalarõ yetersizdir. 

4) Silvikültürel çalõşmalar bir silvikültür planõ çerçevesinde ele alõnõp uygulanmak 
zorundadõr. Teknik elemanlarõn sõk sõk yer değiştirmesi , söz konusu silvikültür planlarõnõn 
zamanõnda düzenlenip uygulamaya konulmasõnda ve uygulanmasõnda aksamalara neden 
olmaktadõr.  Bu husus ormanõn tanõnmasõnõ geciktirmekte özellikle gençleştirme çalõşmalarõnõ 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
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5) Orman İşletme Şeflerinin yoğun idari görevleri, asli görevlerinden olan silvikültürel 
çalõşmalarõn gerekli yoğunlukta yapõlmasõnõ engellemektedir.  

6) Orman Bölge Müdürlüklerindeki Silvikültür Şube Müdürlüklerinde sõk sõk yapõlan 
tayinler nedeniyle yeterli deneyime sahip bilgili elemanlarõn bulunmamasõ uygulayõcõlarõn 
denetlenmesi, eğitilmesi ve başarõlõ çalõşmalar yapõlmasõnda önemli bir sakõnca oluşturmaktadõr.  

7) Silvikültürel uygulamalarda işletme şefinin en büyük yardõmcõlarõndan olmasõ gereken ve 
işçi ile koordinasyonu sağlayacak sürekli silvikültürel çalõşmalarda bulunan deneyimli ara kademe 
elemanlarõnõn bulunmamasõ başarõyõ olumsuz yönde etkilemektedir.  

9.5.2. Bakõm Çalõşmalarõnda Sorunlar 

Koru ormanlarõmõzõn çok büyük bir bölümünde, yapõlmasõ gereken gençlik bakõmlarõnõn ve 
aktif gelişme çağõnda gerekli olan sõklõk ve ilk aralama bakõmlarõnõn silvikültürel isteklere uygun 
olarak yerine getirildiğini söylemek zordur. Bu nedenle meşcereler kendi bünyelerinde yaşama 
savaşõnõ, yani tabii seleksiyonu sürdürdüklerinden pek çok koru ormanõ yakõn zamana kadar 
bakõmsõz ve dolayõsõyla sağlõksõz şekilde kalmõştõr. 

Orman işletmeciliğinin önemli bir silvikültürel faaliyeti olan orman bakõmõnõn başarõsõnõ ve 
istenen düzeyde yerine getirilmesini etkileyen idari ve teknik problemler şu şekilde ifade edilebilir: 

- Ormancõlõkta entansif çalõşma ,ulaşõmda ve orman işçiliğinde sağlanacak entansite ile 
başlar. Bakõm yollarõ ( patikalar ) orman bakõmõnõ istenen teknik düzeyde yapõlmasõnda çok büyük 
fonksiyon ifade etmektedir. Ancak bakõm yapõlacak ormanlarda yeterli yoğunlukta bakõm patikalarõ 
açõlmamõştõr.  

- Bilhassa sõklõk ve sõrõklõk çağõndaki genç meşcerelerde   yapõlacak bakõm  çalõşmalarõnda 
görev alacak eğitilmiş kalifiye eleman miktarõ yeterli düzeyde bulunmamaktadõr. Kalifiye elamanlar 
yetiştirmek üzere düzenlenen hizmet içi eğitimler yeterli değildir. 

 9.5.3. Enerji Ormanlarõ Çalõşmalarõnda Sorunlar 

 Enerji ormanõ çalõşmalarõnõ sõnõrlayan önemli faktörler, 

 - Orman kadastrosunun yetersizliği 

 - Bazõ yörelerde kõşlõk hayvan yeminin hala meşe yaprağõna dayandõrõlmasõ 

- Meşe ormanlarõnda hayvan otlamasõ ve güvenlik yetersizlikleri  

- Orman köylerindeki sosyo-ekonomik sorunlarõn çözümlenmemesi şeklinde sõralanabilir. 

 9.6. Çözüm Önerileri 

 Daha önce belirtilmiş olan hedef ve ilkeler doğrultusunda silvikültürel çalõşmalar için genel 
anlamda aşağõdaki öneriler yapõlabilir.  

 1- Koru ormanlarõmõzda gençleştirme ve bakõm çalõşmalarõ düzenlenen silvikültür planlarõ 
çerçevesinde ,gerekli yetişme ortamõ verileri toplanarak, doğaya uygun çalõşma esasõ içinde 
yürütülmelidir. Bu uygulama daha ekonomik çalõşma olanaklarõ sağlayacaktõr. 
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 2- Bozuk orman alanlarõnõn iyileştirilmesinde mümkün olan her yerde doğal ağaç türleri 
korunarak karõşõk ormanlar kurulmasõ ilke edinilmelidir. Bunun sağlanmasõ için amenajman 
planlarõnõn düzenlenmesinde bu çalõşmaya uygun alanlar ayrõca belirtilmelidir.  

 3- Ormancõlõkta çalõşma yoğunluğu artõrõlmalõ bunun için işletme şeflikleri alanlarõ 
daraltõlmalõ  personel sürekliliği sağlanõlmalõ ve bu amaçla işletme şefine yardõmcõ olarak ara kademe 
elemanlarõnõn eğitimi gerçekleştirilmelidir.  

 4- Ülkemizin yetişme ortamõ koşullarõ çok değişik orman yetişme bölgelerinin oluşmasõna 
sebep olmuştur. Bu bölgelerin kendine has ekolojik şartlarõ ve bu şartlarda yetişen çeşitli orman 
kuruluşlarõ bulunmaktadõr. Bu bölgelere has bölgesel silvikültür yönetmeliklerinin yapõlmasõ 
çalõşmalarõ bitirilmeli ve bu çalõşmalara öncelikle Karadeniz Bölgesinden başlanmalõdõr.   

 5- Bozuk orman alanlarõnõn iyileştirilmesinde ve silvikültürel çalõşmalarda gerekli yasal 
düzenlemelerle yerel halkõn katkõ olanaklarõ artõrõlmalõ ve koruma önlemleri yaygõnlõştõrõlmalõdõr. 

9.6.1. Gençleştirme Çalõşmalarõnda Öneriler 

 Doğal gençleştirme çalõşmalarõnda yetişme ortamõ , ağaç türü , meşcere kuruluşu , idari ve 
sosyal koşullar birçok sorunlar yaratmaktadõr. Yapõlacak çalõşmalarõn bu sorunlarõn çözümüyle 
birlikte gerekli önlemlerin alõnmasõ yönünde yürütülmesi gerekir. Bu nedenle her şeyden önce 
varolan sorunlarõn çözümlenmesi gerekli olup çözüm önerileri aşağõda belirtildiği üzere sõralanabilir. 

1- Silvikültürel uygulamalar gerekli bilgi birikimiyle sürekli izlenmesi gereken çalõşmalardõr. 
Bu nedenle yeterli ve sağlõklõ bir izleme yapõlabilmesi için uygulama  alanlarõnõn çok büyük 
olmamasõ gerekir. 

 2- Ülkemiz ormanlarõnõ oluşturan ana ağaç türlerinin saf ve karõşõk meşcerelerinde 
uygulanacak gençleştirme yöntemleri bilinmekle beraber silvikültürel uygulamalardaki başarõda 
yöresel ekolojik şartlar çok etkilidir. Bu bakõmdan gençleştirme çalõşmalarõnda başarõsõzlõkla 
karşõlaşõlmamasõ için yöreye ait yetişme muhiti şartlarõ çok iyi incelenmeli ve mutlak suretle 
uygulamalarda  göz önünde tutulmalõdõr.  

3- İşletme ormanlarõnda ekolojik sosyal ve idari problemler her alanda titizlikle saptanmalõ ve 
yapõlacak işlemler bunlara göre düzenlenmelidir.  

 4- Silvikültürel çalõşmalarõn organizasyon ve uygulama esaslarõnõn saptanmasõ bakõmõndan 
gerekli olan silvikültür planlarõ titizlikte  uygulamalar öncesi mutlaka hazõrlanmalõdõr.  

 5- Yöresel ekolojik şartlarla ilgili olarak elde edilen deneyimlerin sonraki yõllara 
aktarõlabilmesi için teknik elemanlarõn sõk sõk yer değiştirmesi önlenmeli ve aynõ zamanda yer 
değiştirmelerde eski ve yeni çalõşma alanlarõ arasõndaki benzerlik göz önünde tutulmalõdõr.  

 6- Teknik elemanlarõmõzõn yoğun uygulama ve izleme gerektiren gençleştirme 
uygulamalarõna yeterli zamanõ ayõrabilmeleri için idari görevlerin bazõ özel birimlerce yerine 
getirilmesi sağlanarak bu yönden silvikültürel uygulamalarla ilgili teknik elemanlarõn idari yükü 
azaltõlmalõdõr. 

 7- Organizasyon, denetim ve eğitim birimi olan Orman Bölge Müdürlükleri Silvikültür Şube 
Müdürlükleri elemanlarõnõn bu konuda uzmanlaşmõş teknik elemanlardan seçilmesi ve uzun bir 
zaman periyodunda aynõ görev yerlerinde kalmalarõ sağlanmalõdõr.  
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 8- Silvikültürel uygulamalarda işletme şefine yardõmcõ olmak bakõmõndan kadrolu eğitilmiş 
ara kademe elemanlarõnõn görevlendirilmesi sağlanmalõdõr. 

9.6.2. Bakõm Çalõşmalarõnda Öneriler 

 Birbirini takip eden işlemler bütünü veya silvikültürel müdahale sistemi olan orman bakõmõ 
çalõşmalarõnõn tekniğine uygun olarak yürütülebilmesi için; 

 1- Kaliteli, biyotik ve abiyotik zararlõlara karşõ dayanõklõ ormanlar kurulabilmesi yönünden 
gerekli bakõm müdahalelerinin usulünce ve yeterli düzeyde yapõlabilmesi için bakõm planlamalarõna 
ve uygulamalarõna ağõrlõk verilmelidir. 

 2- Meşcere sağlõğõ yanõnda daha kaliteli ürün elde edilmesi için gelecek ağacõ seçimi, bunlara 
yönelik bakõm müdahalesi ve ibrelilerde gelecek ağaçlarõnõn budanmasõ uygulamalarõ uygun yerlerde 
yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 

 3- Genç meşcere bakõmlarõnõn istenilen teknik düzeyde yapõlmasõnda büyük işlevleri olan 
bakõm patikalarõ yeterli yoğunlukta açõlmalõdõr. 

 4- Özellikle sõklõk ve sõrõklõk çağõndaki genç meşcerelerde yapõlacak bakõm çalõşmalarõnda 
görev yapmak üzere ara kalifiye eleman yetiştirilmek için hizmet içi eğitimlere önem verilmelidir.  

9.6.3. Enerji Ormanlarõ Çalõşmalarõnda Öneriler 

Enerji ormanõ çalõşmalarõnõn tekniğine ve sosyo- ekonomik amacõna uygun olarak 
yürütülmesi için; 

           1- Orman Kadastrosu çalõşmalarõ süratle bitirilmelidir. 

           2- Hayvancõlõk, çeşitli teşvik tedbirleri ile başõ boş olmaktan çõkarõlmalõdõr. 

3- Daha önceki yõllarda enerji ormanõ uygulamasõ yapõlmõş ve verimli hale getirilmiş bozuk 
baltalõk alanlarõn amenajman planõ yenilenme çalõşmalarõ sõrasõnda aktüel durumlarõ itibariyle 
gösterilmesi sağlanmalõdõr. 

4- Ülkemizde uygulanan enerji ormancõlõğõ klasik anlamdaki enerji ormancõlõğõdõr. Bunun 
sonucunda elde edilen odun sadece  yakacak olarak kullanõlmaktadõr. Halbuki son yõllarda bazõ 
gelişmiş ülkelerde ağaç tarõmõ şeklinde ilk yõllarda hõzlõ büyüyen türlerle tesis edilen , kõsa idare 
süreleri ile işletilen plantasyon alanlarõndan elde edilen odun tesislerde yakõlarak õsõ ve elektrik 
enerjisine dönüştürülmektedir. Yerel, ve yenilenebilir enerji kaynaklarõ içinde yer alan biyokütle 
enerji kaynaklarõ, dolayõsõyla modern anlamda enerji ormancõlõğõ konusunda Ülkemizin içinde 
bulunduğu enerji darboğazõ da dikkate alõnarak araştõrmalara başlanõlmalõ, araştõrmalarõn õşõğõ altõnda 
uygulamalara geçilmelidir.  

 9.7. İlkeler ve Politikalar 

9.7.1. Genel İlkeler ve Politikalar 

1) Silvikültürel müdahalelerin ilkesi ve bu konuda kabul edilen ana politika; ormanlarõn ve 
mevcut ekosistemin  devamlõlõğõnõ sağlamak ve yetişme ortamõ potansiyelinden tam olarak 
yararlanmak olmalõdõr. 
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2) Ülkemizdeki  koru ormanlarõnda bulunan çok değişik ağaç türleri ve yetişme ortamõ 
farklõlõklarõ göz önüne alõnarak , farklõ her özelliğe uygun  silvikültürel müdahaleler yapõlmalõdõr. 

3) Ülkemiz ormanlarõ büyük ölçüde doğal koşullarõn etkilerini taşõmaktadõr.  Asõrlarõn 
oluşturduğu  yetişme ortamõna uygun farklõ orman kuruluşlarõ, yapõlacak silvikültürel 
müdahalelerde rehber olmalõdõr.  

4) Ormanda yapõlacak silvikültürel işlemlerde; sadece odun üretimi değil, ormanlardan 
beklediğimiz çok yönlü  işlevlerin gerçekleşmesi  göz önünde bulundurulmalõdõr. 

5) Orman İşletme Şefliklerinin alanlarõ Avrupa ölçüleri ve ormanõn özellikleri dikkate 
alõnarak küçültülmelidir. Silvikültürel açõdan bu konuda ağaç türlerine ve meşcere kuruluş 
özelliklerine de bağlõ kalõnarak saf ve sõk tohum yõlõ görülen ağaç türlerinde nisbeten geniş; karõşõk 
ve uzun periyotlarla bol tohum yõlõ görülen ağaç türlerinden oluşan ormanlarda daha küçük 
alanlarda çalõşõlmalõdõr. Özellikle karõşõk ve  entansif silvikültürel  çalõşmalarõn zorunlu olduğu 
ormanlarda amenajman plan ünitelerinin 2500-3000 hektara kadar düşürülmesi yollarõ aranmalõdõr.  

6) Amenajman planõ yenilenmesinde  bölme numaralarõ ve sõnõrlarõ değiştirilmemelidir. 
Bölme numaralarõnõn değiştirilmesi yapõlan müdahalelerin sonuçlarõnõn izlenmesi imkanõnõ 
güçleştirmektedir. 

7) Silvikültürel çalõşmalarda insan etkilerinden uzakta oluşmuş doğal orman kuruluşlarõ 
örnek olmalõdõr. Ülkemizde uygun yetişme ortamlarõnda farklõ biyolojik özelliklere sahip ağaç 
türlerinden oluşmuş ormanlarda değişik yaşlõlõk egemendir. Bu ormanlarda yaş sõnõflarõ 
yönteminden uzaklaşõlarak gaye çapõna yönelik bir işletme düzeniyle doğaya uygun orman 
kuruluşlarõ yaratmak ormanda stabilizeyi en yüksek düzeyde gerçekleştirebilir. Fakat özellikle 
gençleştirmenin doğaya bõrakõldõğõ bu tip çalõşmalarda ormanda mutlak bir korumaya, küçük 
alanlarda bilgili ve deneyimli elemanlarla çalõşmaya gereksinim vardõr. Bu koşullar gerçekleşinceye 
kadar deneme niteliğinde çalõşmalara girişilmelidir. Gerekli koşullarõn bulunmadõğõ, tahrip edilmiş 
ve saf, tek tabakalõ kuruluşlarõn yer aldõğõ ormanlarõmõzda yaş sõnõflarõ uygulamasõna devam 
edilmeli ancak makta alanlarõ ağaç türleri ve yetişme ortamõ koşullarõna göre küçültülmelidir. 

8)- Silvikültürel müdahalelerin gerektirdiği uzun süreli izleme olanağõnõn sağlanabilmesi 
için zorunlu durumlar dõşõnda personel devamlõlõğõ sağlanmalõdõr. Gerekli atamalarõn aynõ orman 
bölgeleri içinde yapõlmasõ, personelin uzmanlaşmasõ ve bilgi birikiminden yararlanma bakõmõndan 
önemlidir. Silvikültürel işlemlerin sürekliliğini takviye edici diğer bir unsur �Detay Silvikültür 
Planlarõ�nõn hazõrlanmasõdõr. Amenajman planlarõ silvikültürel gerekleri göz önüne almalõ ve 
uzman elemanlarõn katkõlarõ ile silvikültür planlarõ ile birlikte hazõrlanmalõdõr. 

Günümüzdeki uygulamalar için de; detay Silvikültür Planlarõ objelere uygun, gerekli teknik 
bilgileri içerecek şekilde Bölge Müdürlükleri ve İşletme Müdürlüklerinin uzman elemanlarõndan 
oluşacak heyetlerce amenajman planlarõnõn yenilenmelerini takip eden yõl içinde mutlaka 
düzenlenmelidir. Düzenlenen Detay Silvikültürel planlarõnõn uygulamalarõ sõk sõk denetlenmeli ve 
aksamalarõn olmasõ halinde aynõ heyetler tarafõndan bu plan revize edilmelidir. 

9) İşletme Şeflerinin asõl işi olan silvikültürel müdahalelerle yeterli ölçüde ilgilenebilmesi 
için bu  görevini aksatan diğer tali işlerden (inşaat, mülkiyet v.s) meydana gelen yükü hafifletici 
yönde işletme müdürlüğü bünyesinde gerekli kadro kuruluşu yapõlmalõdõr. 

 10) Merkez ve Bölge Müdürlüklerindeki Şube Müdürlükleri, silvikültürel faaliyetlerin 
denetlenmesi, yönlendirilmesi, mevcut personelin eğitilmesini sağlamak bakõmõndan, deneyimli 
uzman personelle takviye edilmelidir.  
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9.7.2. Gençleştirme Çalõşmalarõnda İlkeler ve Politikalar 

1) Yapay gençleştirme çalõşmalarõnda büyük ölçüde doğal ağaç türlerinin devamõ 
sağlanmalõdõr. Yüzyõllardõr süregelen doğal seleksiyonla ortaya çõkmõş yöreye uyum sağlamõş 
yetişme ortamõ õrklarõ devam ettirilmelidir. Orijin ve tohum sorunlarõnõn çözümlenemediği 
ülkemizde bu nedenle doğal gençleştirmeden büyük ölçüde yararlanõlmalõdõr. 

2) Çeşitli tahriplerle karõşõm oranõ büyük ölçüde azalmõş değerli türlerin devamõ için doğal 
gençleştirmenin yanõ sõra aynõ orijinden fidan yetiştirmek suretiyle yapay gençleştirme 
çalõşmalarõna önem verilmelidir. Böylece kaybolmakta bulunan değerli tür ve yöresel õrklarõn  
devamõ sağlanmalõdõr. 

3) Özellikle karõşõk ormanlarda ve ekstrem yetişme ortamlarõnda genel gençleştirme 
süresinin amenajman plan süresi ile kõsõtlanmama uygulamalarõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr. Yaş sõnõflarõ 
düzeninin sadece bir idare süresi içinde sağlanmasõ zorunluluğundan kaçõnõlmalõ, Türkiye�de çok 
çeşitli müdahale görmüş ormanlarda bu düzenin daha sonraki idare süresi içinde sağlanmasõ 
düşünülmeli, tesviye süresi uzatõlmalõdõr. 

Bunun sonucunda; gençleştirmede başarõ ihtimalinin şüpheli olduğu alanlara da müdahale 
yapma zorunluluğu ortadan kalkacaktõr. 

4) Amenajman planlarõ; yetişme ortamõ envanteri ve fonksiyon haritalarõnõ içermeli, gerçek 
üretim ormanlarõnõn tespiti yapõlmalõdõr. Silvikültürel uygulamalarda üretim ormanõ olarak verilen 
bir çok yerde gerek yetişme ortamõnõn elverişsizliği ve ekstrem koşullarõ, gerekse ormandan 
beklenen diğer görevlerin üretimden çok daha fazla önem taşõmasõ nedeniyle başarõlõ 
olunamamaktadõr. 

5) Detay Silvikültür Planlarõnda; normal koru ormanõ olarak kabul edilen fakat supalpin 
zonda,ya da yerleşim yerleri yakõnõnda yer alan veya ekolojik şartlarõn olumsuzluğu nedeniyle 
işletilmeleri sakõnca doğuran ormanlar korunmaya alõnmalõ ve gerektiğinde küçük alanlarda mutedil 
işlemlerle gençleştirmeye ve bakõma yardõmcõ olunmalõdõr. 

6) Ekstrem yetişme ortamõ koşullarõnõn bulunduğu yerlerde,  traşlama kesimlerinden 
kaçõnõlõp, ormanõn doğal gelişimine uygun bir şekilde grup, küme ve bireysel gençleştirmeden 
yararlanarak doğaya uygun ormanlar kurulmasõ  olanaklarõ araştõrõlmalõdõr. Bu gibi yerlerde gerekli 
koruma önlemleri alõnmalõdõr. 

 7) Silvikültürel çalõşmalarõn uygun bir biçimde  yürütülmesi için  koruma gereklidir. Bu 
amaçla kõrsal kesimin sosyo-ekonomik yapõsõ iyileştirilmeli, koruma yönünden köy tüzel 
kişilikleriyle iş birliği olanaklarõ geliştirilmelidir. 

8) Doğal gençleştirmelerde her zaman  %100 başarõ beklenmemelidir. Bu nedenle doğal 
gençleştirme çalõşmalarõyla birlikte mevcut büyük fidanlõklardan ya da gençleştirme alanõ civarõnda 
küçük alanlardan yararlanõlarak aynõ orijinli fidan yetiştirme çalõşmalarõ yapõlmalõdõr.  

 9) Gençleştirme çalõşmalarõnda özellikle õşõk ve boşaltma kesimleri için ulaşõm imkanlarõ, 
üretim ve taşõma teknikleri geliştirilmeli ve gerekli mekanizasyon imkanlarõ artõrõlmalõdõr. Işõk ve 
boşaltma kesimleri mümkün olan her yerde kõşõn kar üzerinde yapõlmalõdõr. 

 10) Koru ormanlarõmõzõn 2691884 hektarõ %11-%40 kapalõlõktadõr. Bu gibi alanlarda  
meşcerelerin aktüel durumlarõ çok yönlü ormancõlõk ve ülkenin ekonomik ve sosyal şartlarõ da göz 
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önünde tutularak değerlendirilmeli ve bir plan dahilinde bakõm ve gençleştirme ağõrlõklõ kombine  
bir çalõşma ile rehabilite edilmesi çalõşmalarõ öncelikle ele alõnmalõ ve başlatõlan çalõşmalar  devam 
ettirilmelidir.  

 11) Ülke ormanlarõnõn %48�i yani 10155135 hektarõ bozuk orman olarak vasõflandõrõlmõştõr. 
Bu sahalarda sağlõklõ aktüel durum tespiti yapõlamadõğõ gibi, bir çok bozuk orman alanlarõnda sosyal 
baskõnõn azalmasõ paralelinde iyileşmeler başlamõştõr. Bu alanlar var olan orman ekosistemini yok 
etmeden, gelişen doğa ve doğanõn korunmasõ anlayõşõ içinde biyolojik çeşitliliği ve lokal õrklarõ da 
yerinde korumak suretiyle kombineli silvikültürel çalõşmalarla �Rehabilite� edilmeli ve bu yönde 
yapõlan çalõşmalar yaygõnlaştõrõlarak sürdürülmelidir. 

 9.7.2. Bakõm Çalõşmalarõnda İlkeler ve Politikalar 

 Orman bakõmõnda gençleştirmede belirtilen birçok ilkeler de geçerli olmakla birlikte teknik 
ve idari yönden başlõca ilkeler ve politikalar aşağõda belirtilmiştir. 

 1. Kuruluşundan gençleştirilmesine kadar her gelişme çağõnda ormanõn bakõma ihtiyacõ 
vardõr. Orman bakõmõ önemli ve ihmal edilmez bir ormancõlõk çalõşmasõdõr. 

 2. Gençlik ve sõklõk bakõmlarõ gelecekteki yaşlõ ormanõn kalitesini , biyotik ve abiyotik 
zararlõlara karşõ dayanõklõlõğõnõ  emniyet altõna alan ilk çalõşmalardõr. 

 3. Aralama işlemleriyle bir yandan meşçere sağlõğõ diğer yandan meşçere kalitesi arttõrõlarak 
yetişme ortamõ potansiyelinden en yüksek düzeyde yararlanõlmalõdõr. Bu amaçla gövde 
nitelikleriyle kaliteli meşçerelerde gelecek ağacõ seçimi ve budama işlemleri yürütülmelidir.  

 4. Bakõm çalõşmalarõyla, ilgili bölümde belirtilen problemler tek tek ele alõnarak çözüme 
kavuşturulmalõ, halk orman ilişkilerinin düzenlenmesi ve yüksek nitelikte, stabil işletme 
ormanlarõnõn oluşturulmasõ sağlanmalõdõr.  

 5. İşletme Şefliklerinin büyüklükleri olabildiğince küçültülmeli, teknik elemanlarõn ve 
işçilerin, yoğun hizmet içi eğitimlerle bilgi ve becerileri arttõrõlmalõ, personel sürekliliği 
sağlanmalõdõr.  

 6. Bakõm alanlarõnda, işlemlerin sağlõklõ biçimde yapõlmasõ ve ormandan çõkarõlacak 
materyalin toprak niteliklerini bozmamasõ için gerekli yol ağõ kurulmalõ ve bakõm patikalarõ 
açõlmalõdõr. 

9.7.3. Enerji Ormanlarõnda İlkeler ve Politikalar 

 Enerji ormanlarõnda ormancõlõkta genel nitelikteki birçok ilkeler geçerli olmakla birlikte 
teknik ve idari yönden başlõca ilkeler ve politikalar aşağõda belirtilmiştir.  

 1. Enerji amaçlõ yakacak odun gereksiniminin bulunmadõğõ ya da gereksinimlerin mevcut 
koru ormanlarõndan elde edilebileceği yörelerde baltalõk işletmesinden vazgeçilerek ya da baltalõk 
uygulamasõ ve koruya dönüştürme çalõşmalarõ birlikte sürdürülerek baltalõklarõn koru ormanlarõna 
dönüştürülmesi konusunda araştõrma ve planlamalar yapõlarak uygulamaya geçilmelidir. 

 2. Köy kesim düzenleri ormanõn sürekliliğinin sağlanmasõ esas alõnarak düzenlenmeli, 
yenileme kesimleri zamanõnda ve tekniğine uygun olarak yapõlmalõ ve planlamalarda üretim amacõ 
yanõnda mutlaka ormanõn sürekliliği sağlanmalõdõr. Bu amaçla ekolojik potansiyel göz önünde  
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bulundurularak uygun silvikültürel teknikler kullanõlmalõ, köy kesim düzeni uygulamalarõ 
denetlenmelidir.  

 3. Enerji ormanlarõnõn işletilmesi, bakõmõ, iyileştirilmesi ve korunmasõnda ilgili köylerle 
sağlanan işbirliği çalõşmalarõ geliştirilerek sürdürülmelidir. 

 4.  Bozuk nitelikteki baltalõklarõn düzenli enerji ormanlarõna dönüştürülmesi için koruma ve 
teknik önlemler belirli bir planla yürütülmelidir.  

5. Değerli yapraklõ ve iğneli ağaç türlerinden oluşmuş karõşõk koru ormanlarõnõn tahribiyle 
oluşmuş bozuk baltalõklar, yörenin asli türleriyle karõşõk koru ormanlarõna dönüştürülmelidir.  

 
 
KAYNAKLAR 
1- Orman Bakanlõğõ 
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BÖLÜM-10 

TOHUM, AĞAÇ ISLAHI, FİDAN ÜRETİMİ, TOPRAK VE EKOLOJİ 

 10.1.Tohum, Ağaç Islahõ, Fidan Üretimi 

 10.1.1.Giriş  

 Ağaçlandõrmalarõn teknik ve ekonomik yönden başarõlõ olabilmesi, diğer etkenler 
yanõnda, her şeyden önce tür seçimi ile kalite ve kantite bakõmõndan en yüksek verimi sağlayan 
ve yetişme ortamõna uygunluğu belirlenmiş tohumlar ve bu tohumlardan elde edilen sağlõklõ, 
kaliteli fidanlarõn kullanõlmasõyla mümkündür. 

 Teknik ormancõlõkta esas amaç devamlõlõğõn sağlanmasõ olup, bunda orijini belli, üstün 
genetik nitelikli tohumlardan elde edilen kaliteli fidanlarla yapõlan ağaçlandõrmalarõn büyük 
önemi bulunmaktadõr. 

 Bu bakõmdan, ağaçlandõrma çalõşmalarõndaki başarõnõn temelini tohum ve fidan üretimi 
oluşturmaktadõr. 

 Kalite ve kantite bakõmõndan en yüksek verimi sağlayan ve yetişme ortamlarõna en iyi 
şekilde uyum sağlayan ormanlarõn yetiştirilmesi, modern silvikültürün kuralõ ve ana amacõdõr. 

 Bu hedefe ulaşabilmek için, orman yetiştiricisi, kullanacağõ tohumun kalitatif özelliklerini 
önceden bilmek ve daima çok iyi özelliklere sahip tohumlarõ üretmek , ürettiği bu tohumlarõ da 
en iyi yetişme ortamlarõnda kullanmak zorundadõr. O halde ağaçlandõrmalarda dikkat edilecek en 
önemli nokta; iyi irsel nitelikli, yüksek artõm sağlayan ve yörenin özelliklerine uygun orijinli 
tohum ve fidan kullanmaktõr. 

 10.1.2. Sektörün Görevleri 

 Orman Bakanlõğõnca yapõlacak her türlü ağaçlandõrma, yapay gençleştirme, erozyon 
kontrolu çalõşmalarõ yanõnda, diğer resmi ve özel kuruluşlar, askeri birlikler, okullar ve özel 
kişilerin ihtiyaç duyduğu orman ağacõ ve ağaçcõğõ tohumu, fidanõ, çelik vb. diğer üretim 
materyallerinin sağlanmasõ ve yetiştirilmesi ile orman ağacõ õslahõ ve orman gen kaynaklarõ 
koruma çalõşmalarõ sektörün ana görevidir. 

 Yurt içi ve yurt dõşõ tohum, çelik ve fidan taleplerinin, kaliteli, genetik bakõmdan õslah 
edilmiş, sağlõklõ ve uygun orijinli olarak sağlanmasõ için sektörce gerçekleştirilmekte olan 
hizmetler özet olarak aşağõda belirtilmiştir. 

a- Orman fidanlõklarõnõn planlanmasõ, kurulmasõ, işletilmesi ve geliştirilmesi, 

b- Tohum meşcerelerinin seçilmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi, 

c- Tohum bahçelerinin kurulmasõ, geliştirilmesi ve işletilmesi, 

d- Tohum üretimlerinin, stok dengesi de sağlanarak planlanmasõ ve buna paralel 
üretimlerinin yapõlmasõ ve yaptõrõlmasõ, 
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e- Üretilen tohumlarõn kalite değerlerinin belirlenerek, sertifikalõ tohum kullanõlmasõnõn 
sağlanmasõ, 

f- Orman ağacõ tohumu, çeliği ve fidanlarõnõn dõş alõm ve satõmõ, 

 g- Araştõrmalar  sonucu başarõlõ olduğu belirlenen egzotik tür orman ağacõ tohumlarõnõn 
sağlanmasõ, 

h- Tohum ve fidan üretimi ile ağaç õslahõ çalõşmalarõ için her türlü alet, malzeme, 
ekipman, araç ve tesislerin planlanmasõ, sağlanmasõ ve işletilmesi, 

õ- Orman gen kaynaklarõnõn seçimi, işletilmesi ve korunmasõ, 

i- Tohum ve fidan üretimi ile ağaç õslahõ hizmetlerinin arzulanan teknik düzeyde 
yapõlabilmesi için hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler düzenlenmesidir. 

10.1.3. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

 10.1.3.1. Sektördeki Kuruluşlar  

1999 Yõlõ sonu itibariyle Orman Bakanlõğõna bağlõ 145 adet Orman Fidanlõğõ mevcuttur. 
Bütün yurt düzeyine yayõlmõş durumda olan fidanlõklarõn 46 adedi müdürlük, 47 adedi 
mühendislik ve 52 adedi de geçici fidanlõk statüsündedir. 

Tohum üretimi ve ağaç õslahõna ilişkin uygulama hizmetleri Orman Bakanlõğõ�na bağlõ 
Araştõrma Müdürlükleri, Orman Fidanlõk Müdürlükleri, AGM Başmühendislikleri, Orman   
Toprak Laboratuvar Müdürlükleri ve Orman İşletme Müdürlüklerinin işbirliği ile 
yürütülmektedir. 

1993-1999 yõllarõ itibariyle fidanlõk çalõşmalarõndaki gelişmeler Tablo 106�da 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 106: Orman Bakanlõğõ Fidanlõklarõndaki Gelişmeler (1993-1999) 

 
Yõllar Fidanlõk Adedi Genel Alanõ (Ha.) Yõllõk Fidan Üretim 

Kapasitesi (000) Adet 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

173 
159 
152 
152 
152 
148 
145 

4380 
4310 
4256 
4256 
4256 
3915 
3858 

760000 
711000 
710000 
710000 
710000 
706000 
616000 

Kaynak : Orman Bakanlõğõ, Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Genel  Müdürlüğü  

10.1.3.2. Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ 

1999 Yõlõ sonu itibariyle Orman Bakanlõğõna bağlõ mevcut Orman Fidanlõklarõnõn yõllõk 
fidan üretim kapasitesi yaklaşõk 616 milyon adet olup, 1993-1999 yõllarõ için, yõllar itibariyle 
fidan üretim kapasitesi, program ve ihtiyacõn karşõlanmasõ için aktüel gerçekleşmeler Tablo 
107�de gösterilmiştir. 
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Tablo 107: Fidan Üretimi  (1993-2000) 
 

Yõllar  VII. BYKP Dönemi İçin 
Bakanlõkça Hedeflenen 

(Mil. Adet) 

Program 
(Mil. Adet) 

Gerçekleşme 
(Mil. Adet) 

Program 
Gerçekleşme 
Yüzdesi (%) 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

163 
480 
540 
550 
570 
580 
595 

- 

163 
134 
209 
270 
290 
244 
124 
120 

171 
135 
185 
238 
242 
221 
110 
120 (*) 

105 
101 
89 
88 
83 
91 
89 
98 

Kaynak : Orman Bakanlõğõ, Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü  
 
(*) Tahmin 

Ayrõca park, bahçe  peyzajõnda kullanõlmak üzere özel sektörce çalõ formunda  15 milyon 
adet civarõn da fidan  üretildiği tahmin edilmektedir. 

Orman ağacõ tohumlarõ; seçilmiş ve özel silvikültürel müdahalelere tabi tutulmuş tohum 
meşcerelerinden veya özel olarak kurulmuş tohum bahçelerinden ve tohum plantasyonlarõndan 
sağlanmaktadõr.  Tohum üretimine ilişkin bilgiler Tablo 108�de gösterilmiştir.  
 
Tablo 108: Tohum Üretimi (1993-2000) 
 
Yõllar VII. BYKP Dönemi İçin 

Bakanlõkça Hedeflenen 
(Ton) 

Program 
(Ton) 

Gerçekleşme 
(Ton) 

Program 
Gerçekleşme 
Yüzdesi (%) 

 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

158 
310 
385 
420 
453 
490 
527 

- 

150 
100 
179 
100 
300 
200 
156 
180 

118 
110 
154 
340 
287 
300 
180 
180 (*) 

  79 
110 
86 
340 
  96 
150 
115 
100 

Kaynak : Orman Bakanlõğõ, Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Genel  Müdürlüğü  
 
(*) Tahmin 

Tablonun incelenmesinde de görüleceği üzere tohum üretim miktarlarõnda, yõldan yõla 
bazõ farklõlõklar bulunmaktadõr. Bu durum, ağaçlandõrma ve erozyon kontrolu programlarõnõn 
miktarõna, tohum ihracatõ potansiyeline, ağaç türünün biyolojisine uygun olarak tohum 
meşcerelerindeki zengin veya zayõf tohum yõlõ olmasõna, aktüel tohum stok durumuna göre 
değişmektedir. 
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10.1.3.3. İthalat-İhracat  

 Yapõlan araştõrmalar sonucu yurdumuzun yetişme ortamõ koşullarõna uygunluğu 
belirlenen egzotik türlerin tohum ithalatõ yapõlmaktadõr. 

1993-2000 yõllarõ arasõnda, yõllara göre yapõlan tohum ithalatõ ve ihracatõ Tablo 109�da 
gösterilmiştir. 

 
Tablo 109: İthalat-İhracat  

 
İthalat İhracat 

Bakanlõkça 
Hedeflenen Gerçekleşme 

Miktar Bin Miktar Bin Yõllar 
Bakanlõkça 
Hedeflenen 

(US $) 

Gerçekleşme 
(US $) 

(Ton) (US $) (Ton) (US $) 
1993 - - 8 320 7,6 275,8 
1994 - - 10 400 7,4 325,3 
1995 75000 - 10 420 2,2 104,8 
1996 115000 - 10 440 0,8 43,3 
1997 195000 - 13 550 1,3 51,8 
1998 230000 4998 15 650 0,6 26,6 
1999 230000 5762 17 750 0,3 9,7 
2000 8800 7920 (*) 2 106 1,8 95,4 (*) 

Kaynak: Orman Bakanlõğõ  Orman Ağaçlarõ ve Tohum Islah Araştõrma Müdürlüğü 

(*) Tahmin 

      Tohum ithalatõnda VII.Plan dönemi hedefleri oldukça yüksektir. Bunun nedeni; VII.plan 
döneminde sahilçamõ ve radiata çamõnda tohum ithalatõnõn yapõlmayacağõ belirtilmesine karşõn 
duglas ve contorta çamõnda ithalat yapõlabileceğinin öngörülmesidir. Fakat gerek ekonomik 
nedenlerle  gerekse de duglas ve contorta çamõnda uygun ağaçlandõrma alanlarõnõn 
bulunamamasõ nedenleriyle anõlan türlerde ithalat gerçekleştirilememiştir.  1998 ve 1999 
yõllarõnda ithal edilen türlerin başõnda park ve bahçelerde kullanõlan mavi ladin ve batõ ladini 
gelmektedir.   

 1993 ve 1994 yõllarõnda ihracat hedeflerine büyük miktarda yaklaşõlmõş olmasõna rağmen 
1995 yõlõndan itibaren hõzlõ bir düşüş söz konusudur. Bu düşüşte özelikle ihraç edilen tohumlarõn 
başõnda gelen Doğu Karadeniz Göknarõ�nda Gürcistan ve Ermenistan�õn bu pazara girmesinin ve 
fiyatlarõnõn oldukça düşük olmasõnõn rolü olmuştur. 

10.1.3.4. Yurt İçi Tüketimi 

Orman Bakanlõğõna bağlõ orman fidanlõklarõnõn mevcut fidan üretim kapasitesi ve üretim 
miktarlarõ bugünkü talebi karşõlayabilecek düzeyde olduğu gibi ağaçlandõrma hedeflerine göre 
önümüzdeki yõllar içinde yeterli olup, fidan üretiminde bir darboğaz bulunmamaktadõr. 

Tohum üretiminde de herhangi bir darboğaz yoktur. Stoklar ile birlikte her yõl fidan 
üretim programlarõna yetecek kadar muhtelif tür ve orijinden tohum üretimi 
gerçekleştirilmektedir.  
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 1993-2000 yõllarõ arasõnda yõllara göre fidan ve tohum tüketim miktarlarõ Tablo 110�da 
gösterilmiştir. 

Tablo 110: Fidan ve Tohum Tüketim Miktarlarõ (1993-2000) 

Kaynak : Orman Bakanlõğõ, Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü  
(*) Tahmin 

Yurdumuzda yetişen orman ağacõ tohumlarõ, yetişme ortamõ özellikleri benzer olan bazõ 
Avrupa ülkelerinde de kullanõlmaktadõr. Orman ağacõ tohumlarõnõn bazõ Avrupa ülkeleriyle fiyat 
karşõlaştõrmasõ Tablo 111�de gösterilmiştir. 

10.1.3.5. İstihdam 

1999 Yõlõ sonu itibariyle mevcut 145 adet fidanlõkta, 140 adet teknik eleman istihdam 
edilmektedir. 

Orman fidanlõklarõnda 1999 yõlõnda 24650 Adam/Ay karşõlõğõ 2978 işçi istihdamõ ve 
ayrõca emanet ve ihale ile yürütülen hizmetlerde ek olarak da yaklaşõk 2000 işçi olmak üzere 
toplam 4978 işçi istihdamõ yaratõlmõştõr. 

Yõllara göre orman fidanlõklarõnda çalõştõrõlan işçi durumu Tablo 112�de gösterilmiştir. 
 
Tablo 111: Orman Ağaç Tohumlarõnõn Bazõ AB. Ülkeleriyle Fiyat Mukayese Durumu   
                   (1999 Fiyatlarõ $/Kg) 
 

Ü L K E L E R Türler 
Türkiye Hollanda Almanya Fransa 

D.K.Göknarõ 
Kõzõlçam 
Fõstõkçam 
Sedir 
Radiata Çamõ 
Sarõçam 
Halepçamõ 
Doğu Ladini 
Karaçam 
Mazõ 
Servi 

47 
47 
29 
93 
47 
65 
47 
72 
43 
27 
27 

123 
  98 
  15 
150 
130 

- 
  54 
184 
134 
  59 
  50 

  95 
102 
  17 
161 

- 
- 

  60 
- 

  74 
  38 
  30 

116 
  95 
  19 
159 

- 
118 
  51 

- 
  80 
  45 
  25 

Kaynak : Orman Bakanlõğõ, Orman Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah Araştõrma Müdürlüğü  

Yõllar  Fidan 
(Milyon Adet) 

Tohum  
(Ton) 

1993 220 95 
1994 204 110  
1995 173 150 
1996 142 320 
1997 160 220 
1998 179 284 
1999 138 150 
2000 125 (*) 145 (*) 

TOPLAM 1341 1474 
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Tablo 112: İşçi İstihdam Durumu ( İhale İle Çalõştõrõlanlar Hariç) 
 

Yõllar Çalõşan İşçi  
Adedi 

Kullanõlan 
Adam/Ay 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

4004 
3405 
3304 
3229 
3216 
3191 
2978 

2900 (*) 

35742 
27820 
25953 
28411 
29502 
25767 
24650 

24500 (*) 
 
Kaynak : Orman Bakanlõğõ, Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Genel  Müdürlüğü  
 
(*) Tahmin 

 10.1.3.6. Ürün Standartlarõ  

10.1.3.6.1. Fidan Standartlarõ 

 Yurdumuzda ibreli tür fidan üretiminde TS 2265, yapraklõ tür fidan üretiminde TS 5624 
ve kavak fidanõ üretiminde TS 3197 sayõlõ standartlara uyulmaktadõr. Ayrõca fidan söküm ve 
taşõma kurallarõ TS 1772, orman ağacõ fidanlarõ dikim kurallarõ TS 5006 ve 5116, orman 
fidanlõğõ fidan koruma kurallarõ TS 8733, orman fidanlõğõnda fidan bakõm kurallarõ TS 9066 
standartlarõ bulunmaktadõr. 

10.1.3.6.2. Tohum Standartlarõ 

Bazõ orman ağacõ türlerinin tohum standart numaralarõ aşağõda belirtilmiştir. 

 
Karaçam TS 4050 Sarõçam TS 4276 Kõzõlçam TS 4051 
D.Ladini TS 4052 T.Sediri TS 4053 D.K.Göknarõ TS 4859 
D.Kayõnõ TS 4054 Kestane TS 4979 Meşe TS 5498 
Y.Akasya TS 7029 Ihlamur TS 4861 Ceviz TS 7461 

 10.1.3.7. Çevre Açõsõndan Değerlendirme  

 Üretilen fidanlarla tesis edilen yeşil alanlarõn ve ormanlarõn çevre ve halk sağlõğõ 
yönünden yararlarõ çok büyüktür. Bazõ orman alanlarõnõn biyogenetik kaynak olarak yerinde 
korunmasõ, seçilen tohum meşcereleri, kurulan tohum bahçeleri ve klon bankalarõ aracõlõğõ ile 
yok olma tehlikesinde olan gen kaynaklarõ korunmakta ve onlarõn biyolojik çeşitliliği belirli 
ölçüde emniyet altõna alõnmaktadõr. Böylece doğal çevredeki biyolojik çeşitliliğin korunmasõna 
katkõda bulunulmaktadõr. 

10.1.3.8. Diğer Sektörlerle İlişkilerin Değerlendirilmesi 

 Ormancõlõk sektöründe üretilen tohumlar genellikle kamu fidanlõklarõnda 
kullanõlmaktadõr. Özel sektör fidanlõklarõnõn kurulmasõ teşvik edildiğinden özel fidanlõklarõn 
tohum ihtiyaçlarõ da Orman Bakanlõğõnca karşõlanabilmektedir.  
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 Orman fidanlõklarõnda üretilen fidanlarõn % 86�sõ Orman Bakanlõğõnca, % 5�i diğer 
Resmi Kuruluşlarca, % 3�ü Askeri Birliklerce, %6�sõ Özel Kişi ve Kuruluşlarca kullanõlmaktadõr. 

 1999 yõlõ sonuna kadar 26 adet özel orman fidanlõğõna, kuruluş ve fidan üretim 
çalõşmalarõ için 129.809.415.200 TL. miktarõnda kredi tahsis edilmiştir. 

10.1.3.9. Genel Değerlendirme ve Sorunlar 

 1- Mevcut orman fidanlõklarõnõn fidan üretim kapasiteleri bugün için yeterlidir. Ancak, 
yetişmiş teknik ve yardõmcõ eleman noksanlõğõ ile fidanlõklarda kullanõlan araç ve makinelerin 
büyük bir bölümünün ekonomik ömürlerini doldurmuş olmalarõ nedeniyle fidan üretiminde 
zaman zaman güçlüklerle karşõlaşõlmaktadõr. 

 Ayrõca teknolojik gelişmelere paralel olarak, mevcut tesislerin, araçlarõn ve ekipmanlarõn 
yenilenmesi, zamanõnda yeterince yapõlamamaktadõr.  

2- Genelde Türkiye topraklarõnõn karakteri gereği fidanlõklarõn topraklarõ fidan üretimi 
için ideal bir yapõda bulunmamaktadõr. Bu bakõmdan, orman fidanlõklarõnda toprak õslah 
çalõşmalarõ büyük önem taşõmaktadõr. Her beş yõlda bir periyodik olarak toprak analiz ve 
gübreleme raporlarõ yapõlmakta, ancak raporlarda belirtilen toprak õslah tedbirlerinin tümü, 
maddi olanaksõzlõklar nedeniyle yeterince yerine getirilememektedir. 

3- Kurak ve yarõ kurak mõntõka ağaçlandõrmalarõnda kullanõlmasõ kaçõnõlmaz olan tüplü 
(kaplõ) fidan üretimi için Türkiye-Finlandiya Ormancõlõk Projesi 1992 yõlõnda uygulamaya 
konulmuştur. Bu proje çerçevesinde 21 adet modern sera kurulmuş olup, bu seralarda yõlda 
yaklaşõk 10 milyon adet kaplõ (tüplü) fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrõca yerli malzeme 
kullanõmõ ile inşa edilen  14 adet sera ile birlikte bu kapasite 14 milyon adet fidana ulaştõrõlmõştõr. 

 VI. BYKP döneminde, kaplõ (tüplü) fidan üretimi oranõ %6 iken VII.BYKP döneminde 
bu oran %18�e çõkarõlmõştõr.  

4- Orman fidanlõklarõnda, fidan üretiminde, miktar kadar kalite de önem taşõdõğõndan, bu 
konuya da ağõrlõk verilmesi gerekmektedir. Ancak kaliteli fidan üretiminde iklim, toprak, araç, 
makine, ekipman ve tesis gibi faktörler yanõnda, insan faktörü de çok büyük önem taşõmaktadõr. 

Bu bakõmdan, orman fidanlõklarõnõn bugün için en önemli sorunlardan birisi de fidanlõk 
konusunda yetişmiş teknik eleman eksikliğidir. Fidanlõk hizmetleri belirli bir uzmanlaşmayõ 
gerektirdiğinden özellikle teknik eleman yönünden büyük darboğaz bulunmaktadõr. 

5- Orman ağacõ õslahõ, ekonominin isteklerine uygun, yüksek kaliteli odun hammaddesi 
sağlanan ormanlarõn yetiştirilmesini temel ilke olarak kabul eden, bilimsel ağõrlõklõ bir 
çalõşmadõr. 

Karakteri itibariyle geniş kapsamlõ olmasõ gereken ağaç õslahõ ile ilgili çalõşmalar, bugüne 
kadar, parça parça ve dar kapsamlõ çalõşmalar şeklinde yürütülmüştür. Bu konuda çalõşan 
uygulayõcõ kurumlar, araştõrma kurumlarõ ve fakülteler arasõnda yeterli işbirliği sağlanamamõştõr. 

6- Tohum temini ve ağaç õslahõ hizmetlerinde en önemli kural, ağaçlandõrmalarda uygun 
orijinli ve genetik olarak õslah edilmiş kaliteli tohum kullanmaktõr. Bu kurala uyulduğu takdirde 
yapõlan ağaçlandõrmalar, biyolojik kütle olarak sağlõklõ ve dayanõklõ olacaklar ve aynõ zamanda 
birim alandan alõnacak ürün de % 10-35 arasõnda artabilecektir. 
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Uygun orijinli tohum kullanõmõnõn sağlanmasõ için asli ağaç türlerimizden karaçam, 
kõzõlçam, sarõçam, Doğu ladini, Toros Sediri ve Doğu Kayõnõnda yetişme ortamõ verilerine göre 
tohum transfer rejiyonlama çalõşmalarõ tamamlanmõş olup, fidanlõklarõmõzda tohum ekimleri 
tohum transfer rejiyonlamasõ prensipleri çerçevesinde yapõlmaktadõr. Orijin bölgeleri, en sağlõklõ 
olarak orijin ve döl denemeleri ile belirlenebilir. Geçtiğimiz dönemlerde başlatõlan orijin 
denemeleri tamamlandõğõnda tohum transferleri daha isabetli yapõlabilecek, dolayõsõyla en az 
rizikolu orijin tercihi mümkün olacaktõr. 

 7- Ağaç õslahõnõn ilk aşamalarõnda kaliteli tohum kullanõmõ için sõrasõ ile; kaliteli tohum 
kaynaklarõnõn bulunmasõ, bunlarda özel silvikültürel müdahaleler uygulanarak bu tohum 
kaynaklarõnõn kalite değerlerinin yükseltilmesi, tohumlarõn buralardaki kaliteli ağaçlardan 
toplanmasõ gerekmektedir. Bu nedenle, 1999 yõl sonu itibariyle, 27 türden 342 adet karşõlõğõ 
45664 ha. tohum meşceresi ve 208 orijinden 6921 adet üstün ağaç seçilmiştir. Ayrõca, 8 türden 
1124 ha. klonal tohum bahçesi, 19 türden 184 ha. tohum plantasyonu ile 4 türden 20.2 ha. klon 
parkõ tesis edilmiştir. Tohum kaynaklarõmõzõn ortalama yõllõk tohum üretim kapasiteleri 1601 ton 
dolayõndadõr.  

8- Son yõllarda sertifikalõ kalifiye işçi postalarõ oluşturulmuş diğer işçilere göre, daha 
yüksek yevmiye ödenmek suretiyle, tohum üretiminde çalõşmalarõ sağlanmõştõr. Ayrõca, en 
önemli türler olan Karaçam, Kõzõlçam, Sarõçam, Toros sediri ve Doğu kayõnõ için kõsa ve uzun 
süreli � Milli Ağaç Islahõ Programõ� hazõrlanmõştõr. Bu türlere yönelik ağaç õslahõ çalõşmalarõ bu 
program kapsamõnda yürütülecektir. 

9- Tohum üretimi ve ağaç õslahõ hizmetlerinde kullanõlan teknoloji, basit alet ve 
malzemeler yanõnda modern tesis ve cihazlarõ da kullanmayõ zorunlu kõlmaktadõr. Tohum ve 
ağaç õslahõ hizmetlerinde VII�nci Plan döneminde alet, malzeme, ekipman ve tesis yönünden 
önemli gelişmeler sağlanmõştõr. 

10- Tohum üretimi ve ağaç õslahõ hizmetlerinde kullanõlan  malzemeler Avrupa 
ülkelerinde de kullanõlmakta olup, yurdumuzda üretimi yapõlmaktadõr. Tohum çõkarma 
tesislerimiz gelişmiş ülkelerde kullanõlan sistemlerin benzeri olup, yurdumuz ağaç türlerine göre 
düzenlenmiştir. 

Bununla birlikte ağaç õslahõ çalõşmalarõnõn son biyoteknolojik metotlarla ve üretim 
araçlarõyla desteklenmesi gerekmektedir. Bunlar izoenzim analiz laboratuarlarõ, DNA analiz 
laboratuarlarõ  ve doku kültürü laboratuvarlarõdõr. Ülkemizde orman ağaçlarõnõ konu alan doku 
kültürü çalõşmalarõ son yõllarda birkaç laboratuvarda sürdürülmektedir. Ancak bunlarõn gen 
transferinin de dahil olduğu son teknolojik gelişmeye paralel olarak düzenlenmesi ve 
yaygõnlaştõrõlmasõ gerekmektedir. 

Uygulamaya yönelik tohum üretimi ve ağaç õslahõ hizmetlerinde yeterli düzeyde teknik 
bilgi birikimi oluşmuştur. Alet, malzeme, ekipman ve tesislerin projelendirilmesi, imalatõ ve 
bunlarõn tesis ve işletilmesi safhalarõnda ülkemiz, ihtiyacõ olan ülkelere yardõmcõ olacak 
düzeydedir. 
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 10.1.4. Dünyadaki Durum Ve Türkiye�nin Bazõ Avrupa Ülkeleri İle                       

            Karşõlaştõrõlmasõ 

 Gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa Birliğine dahil ülkelerde fidanlõklar % 80-90 
oranõnda özel teşebbüsün elinde olup, orman ağacõ ve ağaçcõğõ fidanlarõ üretilmektedir. 
Ülkemizde ise orman ağacõ fidanõ üreten fidanlõklarõnõn yaklaşõk % 90�õ Orman Bakanlõğõna 
aittir. 1999 Yõlõ sonu itibariyle  145  adet   orman fidanlõğõnda 3858   hektar  sahada fidan üretim 
çalõşmalarõ  yürütülmektedir. AB normlarõna göre fidanlõk sahasõnõn % 75�i fidan üretiminde 
kullanõlõrken ülkemizde  bu oran %66 civarõndadõr. AB ülkeleri ile oluşan  bu fark ülkemizde 
üretim yapõlan alanlarda açõk drenaj sistemi, parsel yollarõ, geniş makine giriş-çõkõş alanlarõ, 
park-bahçe ve diğer yollarõn saha kaybõna sebep olmasõndan kaynaklanmaktadõr. Kapalõ drenaj 
sistemine geçilebildiği ve daha modern makine ve ekipmanlar kullanõldõğõ takdirde fidan 
üretimin alanõ fiilen daha da arttõrõlabilecektir.  

 Yurdumuzda orman fidanlõklarõnõn topraklarõ, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakõmõndan 
diğer ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda pek iyi durumda değildir. Nitekim fidanlõklarõmõzõn büyük bir 
bölümünün topraklarõ ağõr yapõda, oldukça yüksek pH�ya (7.5-8.5) sahip, verim gücü düşük ve 
drenaj koşullarõ kötüdür. Ayrõca, fidanlõk topraklarõnõn çok uzun yõllardan beri kullanõlmasõ ve 
ekonomik darboğaz nedeni ile gerekli õslah tedbirlerinin yeterince alõnamamõş olmasõ bunlara ek 
olarak söylenebilir. Bu koşullar altõnda kaliteli fidan üretiminde zorlanõlmakta, zaman zaman 
fidan kayõplarõ ile karşõlaşõlmaktadõr. Bu nedenle fidanlõk topraklarõnõn õslahõna daha fazla ağõrlõk 
verilmesi gerekmektedir. 

Avrupa Birliğine dahil ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da fidan üretiminde fidan 
standardizasyonuna önem verilmektedir. 

 AB ülkeleri ve ileri ormancõlõk tekniğine sahip ülkeler; õslah çalõşmalarõnõn temelini 
oluşturan coğrafik varyasyonlarõn tespitini, tür ve orijin denemelerini tamamlamõştõr. Yeterli 
düzeyde tohum bahçelerini, tohum plantasyonlarõnõ ve çelik üretim bahçelerini kurmuşlar ve 
mukavemet õslahõ ve döl denemeleri ileri aşamalarda olan tohum bahçeleri tesis çalõşmalarõnõ 
sürdürmektedirler. Bu ülkeler, ağaç õslahõ ile, birim alandan %10-35 daha fazla verim 
alõnmasõnõn ekonomiye, mukavemet õslahõ ile sanayileşmeye olan katkõyõ, ormancõlõğõ ve yaban 
hayatõnõ bir arada sürdürmekle de çevre ve dolayõsõ ile insan sağlõğõna katkõlarõ görerek 
1930�lardan itibaren �Milli Ağaç Islahõ Projeleri� geliştirmişler ve bugünkü seviyelerine 
ulaşabilmişlerdir. Örnek vermek gerekirse, Danimarka�da ağaç õslahõ çalõşmalarõ, birden fazla 
bakanlõğõn ve bu bakanlõklara bağlõ araştõrma kurumlarõnõn ve fakültelerin ortak çalõşmalarõ ile 
sürdürülürken, Fransa�da özel kağõt endüstrisi kağõtlõk odunu kendisi üretmek durumunda 
kaldõğõndan õslah araştõrmalarõna girmek gereğini duymuştur. 

 Finlandiya�da ise, 1960�lõ yõllarda orman ağaçlarõ õslahõ �Finlandiya Milli Tohum Bahçesi 
Programõ� olarak ele alõnmõş ve 1976 yõlõnda tamamlanmõştõr. Günümüzde Finlandiya�da kitle ve 
bireysel seleksiyonun bitirilmiş olduğu kabul edilmekte ve bu ülke daha ileri aşamada õslah 
çalõşmalarõna yönelmiş bulunmaktadõr. 

Türkiye�de ağaç õslahõ çalõşmalarõna Finlandiya ile yaklaşõk aynõ yõllarda başlamõş 
olmasõna rağmen, konuya gereken önemin verilmemiş olmasõ, bu konuda, diğer ülkelerdekine 
benzer etkin bir organizasyonun kurulamamasõ nedeniyle, istenilen seviyeye gelinememiştir. 
Finlandiya�da 1960 yõlõnda yapõlan ağaç õslahõ programõ ülkemizde ancak 1992 yõlõnda 
gerçekleştirilebilmiştir. 
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Ormancõlõk çalõşmalarõ ileri olan ülkelerde yapõlan ağaçlandõrma çalõşmalarõnda çõplak 
köklü fidan kullanõm oranõ giderek azalmakta ve kaplõ fidan kullanõmõna büyük önem 
verilmektedir. Ülkemizde, kurak ve yarõ kurak mõntõkalarda ve ağaçlandõrma için problem 
yaratan yetişme ortamõna sahip yerlerde kaplõ fidan kullanõmõ artõk kaçõnõlmaz hale gelmiş 
olduğundan, kaplõ fidan üretimine ağõrlõk verilmektedir. 

10.1.5. VIII�nci Plan Dönemi Hedefleri ve Politikalarõ 

10.1.5.1.Hedefler 

10.1.5.1.1. Üretim Hedefleri 

Orman Bakanlõğõna bağlõ orman fidanlõklarõnda VII . Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ başõnda 
760 milyon olan fidan üretim kapasitesi son yõllarda işlevini tamamlayan 27 adet fidanlõğõn 
kapatõlmõş olmasõ ile kapasite plan dönemi sonunda 616 milyon adete düşmüştür. VIII. Beş 
Yõllõk Plan Döneminde ise kaplõ, boylu, repikajlõ fidan üretimine  ağõrlõk verilmesi nedeni ile 
birim alandan elde edilecek fidan adedi düşecek, işlevini tamamlayacak bazõ fidanlõklarõn 
kapatõlmasõ ile fidan üretim kapasitesinin 400 milyon adete inmesi hedeflenmiştir.  

Bu plan dönemi için belirlenen tohum hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yurt içi tohum 
kaynaklarõndan yararlanõlacak, yerli teknolojiler kullanõlacak ve kalifiye tohum üretim işçileri 
istihdam edilecektir. 

VIII�nci plan döneminde 270 ha. tohum bahçesi yeni kapasite olarak tohum üretimine 
katõlacaktõr. Bu dönemde tohum verebilir yaşa gelecek olan tohum bahçelerinden yõllõk ortalama 
olarak 2760 kg. tohum elde edileceği tahmin edilmektedir. 

 Orman Bakanlõğõnca yapõlacak ağaçlandõrma, erozyon kontrolu ve yapay gençleştirme 
çalõşmalarõ ile diğer kamu ve özel kuruluşlarõn ve özel şahõslarõn yapacağõ ağaçlandõrmalar 
dikkate alõnarak yõllar itibariyle ihtiyaç duyulan fidan ve tohum üretimleri programlanmaktadõr. 

VIII�nci plan dönemindeki fidan ve tohum üretim hedefleri Tablo 113/a�da, 2023 ve 2030 
yõllarõna kadar olan hedefler 13/b�de gösterilmiştir. 

Tablo 113/a : VIII�nci Plan Dönemi Fidan ve Tohum Üretim Hedefleri 
 

Yõllar Fidan Üretimi 
(Milyon Adet) 

Tohum Üretimi 
(Ton) 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

231 
241 
257 
274 
275 

185 
193 
206 
219 
220 

Toplam 1278 1123 
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Tablo 113/b : 2001-2030 Dönemi Fidan ve Tohum Üretim Hedefleri  
 

Yõllar Fidan Üretimi  
(Milyon Adet) 

Tohum Üretimi 
(Ton) 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

Toplam 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 

231 
241 
257 
274 
275 
308 
315 
315 
315 
321 
338 
338 
344 
344 
350 
350 
350 
350 
360 
360 
370 
370 
407 
7483 
376 
376 
376 
376 
376 
376 
376 

185 
193 
206 
219 
220 
246 
252 
252 
252 
257 
270 
270 
275 
275 
280 
280 
280 
280 
288 
288 
296 
296 
326 
5986 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

Toplam 10115 8063 

 10.1.5.1.2. Dõş Ticaret Tahminleri 

 10.1.5.1.2.1. İhracat 

 VIII�nci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde orman ağacõ tohumlarõ ihracatõ yanõ sõra 
orman ağacõ fidanõ ihracatõna da önem verilecektir. Özellikle Doğu Karadeniz Göknarõ, Toros 
Sediri, Ehrami  Karaçam, Kõzõlçam, Fõstõkçamõ,  Servi vb. türlerin fidanlarõ ile Kavak çeliği 
ihracatõ için dõş piyasada pazar olanaklarõ aranacaktõr. Önümüzdeki yõllarda Batõ Karadeniz 
Göknarõ türünün tohum ihracatõnda bir miktar artõş beklenmektedir. Çünkü Amerika�da Noel 
Ağacõ üretiminde kullanõlan yerli göknar türlerinin bazõ mantar hastalõklarõna karşõ hassas 
olduklarõ, buna karşõn Batõ Karadeniz Göknarõnõn, bu hastalõklara karşõ dirençli olduğu 
belirlenmiştir. 

 Tohum ihracat projeksiyonu Tablo 114�de gösterilmiştir. 
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Tablo 114: VIII�nci Plan Dönemi Tohum İhracat Tahminleri (2001-2005) 
 

Tohum İhracatõ Yõllar 
Miktar (Ton) 1999 Yõlõ Fiyatlarõyla 

Değer (Bin $) 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

9 
10 
10 
11 
11 

450 
500 
500 
550 
550 

Toplam 51 2550 

 Tohum ihracat projeksiyonu 2030 yõlõna kadar yõllõk 15 ton ve 1999 yõlõ fiyatlarõyla 500 
bin US Dolarõ olarak öngörülmüştür. 

10.1.5.1.3.2. İthalat 

 VIII�nci plan döneminde Orman Bakanlõğõnca fidan ithalatõ düşünülmemektedir. Ancak, 
AB, EFTA ülkelerinden ve diğer ülkelerden, uygun kalite ve fiyatta istenilen türlerde tohum 
bulunduğunda egzotik tür tohumlarõnõn ithalatõ yapõlacaktõr. VIII�nci plan dönemi tohum ithalat 
tahmini Tablo 115�de gösterilmiştir. 
 
Tablo 115: VIII�nci Plan Dönemi Tohum İthalat Tahminleri  (2001-2005) 
 

Yõllar Miktar (Kg) Değer CIF 1999 Fiyatlarõ ile 
(BİN US $) 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

100 
100 
100 
100 
100 

30 
30 
30 
30 
30 

Toplam 500 150 

10.1.5.1.3. Yatõrõm Hedefleri 

 Orman Bakanlõğõna bağlõ mevcut orman fidanlõklarõnõn planlanan ağaçlandõrma 
programlarõna göre fidan üretim kapasiteleri yeterli düzeydedir. Ancak genetik ve morfolojik 
bakõmlardan daha kaliteli fidan üretimini sağlayabilmek için bazõ bina, tesis, araç, makine ve 
ekipmana ihtiyaç bulunmaktadõr. Mevcutlarõn büyük bir bölümü ekonomik ömürlerini 
doldurduklarõ için verimli çalõştõrõlamadõklarõndan hem iş kaybõna sebep olunmakta hem de 
onarõmlarõ için gereğinden fazla parasal harcama yapõlmaktadõr. 

 Bu plan döneminde, 360 ha. tohum bahçesi, 100 ha. döl denemesi ve 20 ha. klon parkõ  
tesis edilecektir. Ayrõca kõzõlçam�da 80 ha. klonal tohum bahçesinde ilk genetik ayõklamalar 
yapõlacaktõr.  

 Kurak ve yarõ kurak mõntõka ağaçlandõrmalarõnda büyük önemi olan kaplõ fidan üretimi, 
yeni teknolojilerden de yararlanmak suretiyle, bugün için genel fidan üretimine göre % 18  
düzeyinden % 25 düzeyine çõkarõlacaktõr. Bu plan döneminde kurulacak yeni tohum bahçeleri ile 
gelecekteki tohum ihtiyacõnõn büyük bir bölümü bu bahçelerden karşõlanacaktõr. . 
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 Planlanan yatõrõmlarõn gerçekleştirilmesi ile daha kaliteli fidan üretimi  sağlanacak, 
tohumlarõn daha uzun süre ve sağlõklõ saklanmalarõ mümkün olacaktõr. 

 Orman fidanlõklarõnda ihtiyaç duyulan bina, tesis, araç (taşõt), makine ve ekipman için 
VIII�nci Plan dönemi yatõrõm hedefleri Tablo 116, 117 ve 118�de gösterilmiştir. 
 
Tablo 116: VIII�nci Plan Dönemi Fidanlõk Bina ve Tesis Yatõrõm Hedefleri  
                   (1999 Yõlõ Fiyatlarõyla Milyar TL.) 

 
 
Tablo 117: VIII�nci Plan Dönemi Araç Makine ve Ekipman Yatõrõm Hedefleri  
                   (1999 Yõlõ Fiyatlarõyla Milyar TL.) 

Yõllar 

Makine-
Ekipman 

430 530 650 750 850 15300 8400 

 
Tablo 118: VIII�nci Plan Dönemi Taşõt Yatõrõm Hedefleri  

      (1999 Yõlõ Fiyatlarõyla Milyar TL.) 
Yõllar 

4X4 Taşõt 200 250 300 400 500 9000 5000 

 10.1.6.1.4. Yaratõlacak İstihdam 

 Bu plan döneminde fidan ve tohum üretimi hizmetlerinde her yõl adam/ay�a dayalõ  3 bin, 
ihaleli sistemle 2 bin toplam 5 bin işçiye iş olanağõ yaratõlabilecektir. 

 10.1.6.2. Politikalar 

 Tohum, Fidan Üretimi ve Ağaç Islahõ ile ilgili olarak VIII�nci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
Döneminde ele alõnmasõ gerekli olan politikalar; 1) Genel Politikalar, 2) Fidan üretim 
faaliyetlerine ilişkin politikalar, 3) Tohum üretimi ve ağaç õslahõ ile ilgili politikalar olmak üzere 
üç alt başlõk halinde ortaya konulmuştur. 

 10.1.6.2.1. Genel Politikalar 

 1) Fidanlõklar yetişmiş teknik ve yardõmcõ eleman açõsõndan yetersizdir. Fidanlõk 
çalõşmalarõ uzmanlõk isteyen ve bilgi birikimine dayalõ teknik özellikleri ve kapsamõ geniş olan 
çalõşmalar olmasõna rağmen teknik ve yardõmcõ eleman istihdam etmede bulunan elemanlarla 
yetinme ve idare etme anlayõşõ hakim olmaktadõr. Bu arada yetişmiş elemanlarõn önemli bir 
bölümü de emekliliğini hak etmiş ya da emekliliği yaklaşmõş kimselerdir. Bu durum gelecekte 

Yõllar 
Faaliyet Adõ 2001 2002 2003 2004 2005 2006-  2023 2024-2030 

Bina � Tesis 1200 1450 1650 2000 2400 157000 100000 

Faaliyet Adõ 2001 2002 2003 2004 2005 2006-2023 2024-2030 

Faaliyet Adõ 2001 2002 2003 2004 2005 2006-2023 2024-2030 
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fidanlõklarõn teknik ve idari yönden önemli boşluklara düşebileceğini göstermektedir. Bu nedenle 
acilen gerekli önlemler alõnmalõdõr. 

VII. Beş Yõllõk Plan dönemi içerisinde Orman Bakanlõğõ bünyesinde Döner Sermayeli 
İşletme Müdürlükleri kurulmuş ve hizmetler bugüne kadar özverili bir şekilde ikinci bir görev 
olarak vekaleten yürütülmüştür. VII. plan dönemi bitmiş olmasõna rağmen halen bu konuda 
çalõşan personelin kadrolarõ verilememiştir. Söz konusu kadrolar acilen sağlanmalõdõr. 

2) Mevcut orman fidanlõklarõnõn fidan üretim kapasiteleri yeterli olmasõna rağmen 
fidanlõklarda kullanõlan araç ve makinelerin büyük bir bölümü ekonomik ömrünü doldurmuştur. 
Ayrõca önemli çapta araç ve makine sõkõntõsõ vardõr. Mevcut makine ve ekipmanlarõn 
teknolojileri de eskimiştir. Bu nedenle makine ve ekipmanlar teknolojiye ve standartlara uygun 
olarak yenilenmelidir. 

3) Orman Fidanlõklarõnda, orijini belli, kalite kontrolu yapõlmõş genetik bakõmdan üstün 
nitelikli tohumlar veya çelikler kullanõlmak suretiyle, yeter miktarda kaliteli fidan üretilmesi esas 
alõnmalõdõr. 

4) Yõllõk fidan üretim programlarõ, ilgili kuruluşlarca önceden belirlenecek ağaçlandõrma, 
erozyon kontrolu, yapay gençleştirme  çalõşmalarõ ile diğer resmi ve özel kuruluşlar, askeri 
birlikler, okullar ve özel şahõslarõn orman ağacõ ve ağaçcõğõ fidan ihtiyaçlarõ gözönüne alõnarak 
düzenlenmelidir. 

5) Daha kaliteli fidan üretimini sağlamak için, mevcut fidanlõklarda toprak etüd ve analiz 
sonuçlarõna göre hazõrlanan toprak ve gübreleme raporlarõna uygun şekilde toprak õslah 
çalõşmalarõ devam ettirilmelidir. 

6) Diğer taraftan monokültürden kaçõnmak, yangõna dayanõklõ orman kurmak ve orman 
topraklarõnõn õslahõnõ sağlamak amacõyla, bugün için % 16 olan geniş yapraklõ tür orman ağacõ 
fidanõ üretimi ve kullanõmõ % 30�lara çõkarõlmalõdõr. 

7) Fidanlõklarda çalõşan teknik ve yardõmcõ personel ile işçi eğitimine önem verilmeli, 
bunun için Orman Bakanlõğõnca her yõl teorik ve uygulamalõ olarak yurt içi ve yurt dõşõ eğitimler 
düzenlenmelidir. 

8) Yurdumuzda halk kavakçõlõğõnõ geliştirmek amacõyla kavak fidanlarõnõn özel sektörce 
üretilmesi, Orman  Bakanlõğõnca prensip olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla kavakta klonal 
saflõğõ sağlamak için özel sektör kavak fidanõ yetiştiricisine, Orman Bakanlõğõ fidanlõklarõndan 
bedelsiz kavak çeliği verilmesine devam edilmelidir. Özel sektördeki gelişmelere göre, orman 
fidanlõklarõnda üretilen kavak fidanõ miktarlarõ periyodik olarak azaltõlmalõdõr. 

9) Dünya�da ve ülkemizde odun hammaddesine olan talep her geçen gün hõzla  artarken 
kaynaklar da hõzla azalmaktadõr. Bu nedenle ağaçlandõrmalarda birim alandan daha fazla odun 
hammaddesi alõnmasõnõn sağlanmasõ tek çare olarak ortaya çõkmaktadõr. Bunun için 
ağaçlandõrmalarda, genetik bakõmõndan kaliteli ve uygun orijinli tohum kullanõlmalõ, uygun 
yetişme ortamlarõnda hõzlõ gelişen türlere ağõrlõk verilmeli ve entansif kültür metodlarõnõn 
uygulanmasõna çalõşõlmalõdõr. 

10) Ağaçlandõrmalarda uygun orijinli tohum kullanõlmasõ konusunda geçtiğimiz 
dönemlerde ilerleme sağlamõştõr. VIII�nci Plan döneminde de bu konu kararlõlõkla 
uygulanmalõdõr. Kaliteli tohum kullanõlmasõ konusunda yeni plan döneminde köklü tedbirler 
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almak ve uygulamaya geçirmek zorunluluğu vardõr. Bunun için hazõrlanan Milli Ağaç Islahõ 
Programõnõn mevcut zaman planlamasõna uygun olarak yürütülmesinin öncelikle sağlanmasõ, 
bu çalõşmalarõn verimli, etkin ve zamanõnda yapõlabilmesi için uygun görülecek Orman Fidanlõk 
Müdürlükleri bünyesinde Tohum ve Ağaç Islahõ Mühendislikleri kurulmalõdõr. 

11) Fidanlõk, Tohum ve Ağaç Islahõ ile Orman Gen Kaynaklarõnõn korunmasõ 
çalõşmalarõnda görev alacak elemanlarõn uzmanlaşmasõna önem verilmeli ve bu konuda yüksek 
lisans eğitimi görmüş elemanlara öncelik tanõnmalõdõr. 

12) Tohum ve fidan üretiminde Türk Standartlarõna (TS) uyulmalõdõr. AB standartlarõna 
uyum sağlamak açõsõndan gerektiğinde standartlarda revizyona gidilmelidir.   

13) Kalite kontrol çalõşmalarõ eskiden olduğu gibi uluslararasõ kurallara uygun yapõlõrken 
AB ülkelerinde uygulanan sertifikalandõrma, ambalajlama, karantina kurallarõ incelenmeli ve 
yeni dönemde bunlara entegrasyon sağlanmalõdõr. 

14) Tohumlarõn seçilmiş veya tesis edilmiş kaynaklardan üretilmesini sağlamak 
bakõmõndan ağaca tõrmanabilecek kalifiye işçilerinin yetiştirilmesine devam edilmelidir. 

 10.1.6.2.2. Fidan Üretim Politikalarõ 

Fidan üretim çalõşmalarõnda sadece miktar olarak ihtiyaç duyulan fidan üretmek yeterli 
olmamaktadõr. Miktar kadar orijini belli, genetik ve fizyomorfolojik bakõmdan kaliteli fidan 
üretmek esastõr. Bunun için;  

1) Fidanlõklarõn topraklarõ türlerin ekobiyolojik isteklerine uygun yönde õslah edilmeli, 
topraklarõn verimliliğini artõrmak  amacõ ile, organik madde ve kimyasal gübre kullanõlmasõna 
önem verilmeli, yüksek pH�õ düşürmek için tedbirler alõnmalõdõr. 

2) Fidanlõklarda sulamada, yağmurlama sistemi yanõsõra damlama sulama sistemine daha 
fazla  yer verilmelidir. 

3) Fidanõn fizyolojik ve morfolojik kalitesini yükseltici yönde, türlerin isteklerine uygun 
sulama, gübreleme ,mikoriza aşõlama araştõrmalarõ yapõlmalõdõr. 

4) Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar paralelinde, yurdumuz fidanlõklarõnda çevreye en az 
zararlõ kimyasal yolla daha etkin ve daha ucuz zararlõ ot mücadelesi araştõrma ve uygulamalarõna 
devam edilmelidir. 

5) Sağlõklõ fidan ve tohum saklamada büyük önemi olan endirekt soğutmalõ soğuk hava 
depolarõ tesisine önem verilmelidir. 

6) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile sulanabilecek alanlarda ve diğer yörelerde, bu 
yörelerin ağaçlandõrõlmasõyla birlikte ortadoğu ülkelerinin fidan ihtiyacõnõ karşõlayacak  şekilde 
mevcut orman fidanlõklarõnõn revize edilmesinin yanõnda özel sektör fidanlõklarõnõn kurulmasõ 
teşvik edilmelidir. 

7) Tõbbi, aromatik ve soğanlõ bitkiler orman fidanlõklarõnda yetiştirilerek bunlarõn 
ağaçlandõrma sahalarõnda dikilmesi sağlanmalõdõr. 
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8) Orman fidanlõklarõnda, ülke ekonomisine büyük katkõsõ olan başta ceviz, badem, 
kestane, antepfõstõğõ gibi türlerde aşõlõ fidan üretimine önem verilmelidir. 

9) Kurak ve yarõ kurak mõntõkalarda yapõlacak ağaçlandõrma çalõşmalarõ için üretilen 
tüplü (kaplõ) fidan üretimine ek olarak değişik ebat ve şekilde alternatif  fidan üretim kaplarõnõn 
da  araştõrõlmasõ yapõlmalõ ,tüm metodlarla üretilen fidanlarõn ağaçlandõrma alanlarõndaki 
gelişmeleri araştõrma kuruluşlarõ tarafõndan uygulayõcõlar ile beraber takip edilmelidir.  

10) Fidanlõklarda ihtisaslaşma çalõşmalarõ teorik olarak tartõşmaya açõlmõştõr. 
Fidanlõklarõn ihtisaslaşmasõnda ele alõnacak kriterler çok geniş kapsamlõ olarak 
değerlendirilmelidir. Özellikle fidanlõklarõn toprak yapõsõ, yetiştirme ortamlarõ, mevcut teknik ve 
yardõmcõ eleman birikimi, makine ve ekipman parkõ, teknolojik özellikler, kalifiye iş gücü, satõş 
kabiliyeti, pazarlara yakõnlõk gibi faktörler göz önünde tutularak üretim ve pazarlama fidanlõklarõ 
ayrõlmalõdõr. Bugün bazõ fidanlõklarõmõzda 300�ün üzerinde türde kitle üretim çalõşmasõ 
yapõlmaktadõr. Ancak asgari üretim müşterekleri ve türleri belirlendikten sonra her fidanlõğõn her 
şeyi üretmesi anlayõşõndan ziyade en iyi, en kaliteli ve en çok talep gören, ihtiyaç duyulan fidanõ 
üretmek anlayõşõ hakim kõlõnmalõdõr.  

 11) Özel sektörce park, bahçe, peyzaj, ve kent ağaçlandõrmalarõnda kullanõlmak üzere 
ithal edilen kaplõ boylu formlu fidanlarõn ülkemizde yaratacağõ genetik kirliliğe, biotik ve abiotik 
zararlara engel olmak için özel fidanlõklarõn,  yurdumuzun ekolojik koşullarõna uygun ihtiyaç 
duyulan fidanlarõ, yurdumuzda üretmelerini sağlamak amacõ ile yurt içi ve yurt dõşõ finansal 
kaynaklarla teşvik edilmeleri sağlanmalõdõr.  

10.1.6.2.3. Tohum ve Ağaç õslahõ Politikalarõ 

20.7 milyon hektar orman alanõ olan ülkemizde bozuk ve verimsiz orman alanlarõ 10.2 
milyon hektar dolayõndadõr. Gerçekçi yaklaşõmlarla ülkemizde erozyon kontrolu çalõşmasõ 
yapõlmasõ ve ağaçlandõrõlmasõ gerekli alanlar ise yaklaşõk 4,8 milyon hektardõr. Ülkemizde hektar   
başõna yaklaşõk 1.3 m3  olan yõllõk verimin, aynõ iklim kuşağõndaki  bazõ Balkan ülkeleriyle 
karşõlaştõrõlmasõ halinde (Yunanistan�da 2.1, Yugoslavya�da 2.7, Romanya�da 2.6 m3/ha) 
ormanlarõmõzõn verim gücünün çok düşük olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki bozuk ve verimsiz 
orman alanlarõnõn ağaç õslahõ temeline oturtulacak ağaçlandõrmalarla verimli hale getirilmesi 
durumunda, Türkiye�nin odun hammaddesi üretiminde önemli bir artõş sağlanacaktõr. 

 İlk generasyon tohum bahçelerinden % 10-20 oranõnda artõm sağlanõrken, ikinci 
generasyon tohum bahçelerinden elde edilen õslah edilmiş tohumlarla %  35  veya  daha  fazla 
hacim artõmõ sağlanacağõ beklenmektedir. Bu nedenle; Ağaç õslahõ çalõşmalarõ, son yõllarda 
ormancõlõğõ gelişmiş ülkelerde ormancõlõk çalõşmalarõnõn odak noktasõ haline gelmiştir. Çünkü 
orman ekonomistleri tarafõndan õslah edilmiş tohum kullanõlmasõ ile ağaçlandõrmalarõn hektar 
maliyetinin % 1-2 gibi çok az miktarda arttõğõ, buna karşõlõk % 35 veya daha fazla ekonomik 
kazanç sağlandõğõ belirtilmektedir. 

 Bu arada gelişmiş Avrupa ülkeleri 1900�lü yõllarda yaptõklarõ gelişi güzel tohum 
transferlerinin kötü sonuçlarõnõ görmüşler ve gerek ülke içerisinde gerekse ülkeler arasõ tohum, 
fidan, çelik ve aşõ gibi üretim materyallerinin transfer kural ve esaslarõnõ yasalarla 
belirlemişlerdir. Bazõ AB ülkeleri, özel ağaçlandõrmalarda uygun orijinli tohum kullanõlmasõnõ, 
ağaçlandõrma kredisinin ön temel kuralõ saymaktadõr. 

 Yukarõdaki kõsa açõklamalar da göz önünde bulundurularak: 
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 Gerek AB üyeliğimizin gündemde olmasõ, gerekse odun hammaddesi açõğõmõzõn 
giderilmesi bakõmõndan tohum üretimi ve ağaç õslahõ çalõşmalarõnda uygulamaya konulmasõ 
gereken politikalar aşağõda belirtilmiştir 

  1) Yurdumuzda, õslah çalõşmalarõnõ yürütmekle görevli �Orman Ağaçlarõ ve Tohumlarõ 
Islah Araştõrma Müdürlüğü� 1964 yõlõndan beri yaptõğõ çalõşmalarla; tohum meşcereleri seçimi, 
aşõ çalõşmalarõ, tohum bahçeleri ve klon parklarõ tesis çalõşmalarõnda önemli hizmetler 
vermektedir. Bu arada anõlan birimce, üretilen tüm tohumlarõn kalite kontrolleri uluslararasõ 
kurallara göre yapõlmakta ve ekimlerde sertifikalõ tohum kullanõlmasõ sağlanmakta, tohum 
ekimlerinde  tohum transfer rejyonlamasõ prensiplerini belirlemekte, ayrõca tohum üretim alet, 
malzeme ve tesislerinin yurt çapõnda yeterli düzeye getirilmesi çalõşmalarõ yanõnda, tohumlarõn 
ithali ve ihracõ iş ve işlemleri de sürdürülmektedir. 

 Tohum bahçeleri tüm orijinleri kapsayacak şekilde yaygõnlaştõrõlmalõ ve gelecekte tüm 
tohum ihtiyacõ bu tesislerden karşõlanmalõ, döl denemelerine girilmeli ve ikinci kuşak tohum 
bahçelerine geçilmeli, tohum ve ağaç õslahõ araştõrmalarõ yaygõnlaştõrõlmalõ, Orman Bakanlõğõna 
bağlõ kuruluşlar ve üniversiteler arasõnda yakõn işbirliğinin kurulmasõ sağlanmalõdõr. Bu 
koordinasyonun gerçekleşmesi için bilim adamlarõ, yetişmiş araştõrõcõlar, uygulamacõlar ve 
yetkililerden oluşacak bir �Milli Ağaç Islahõ Komitesi� de kurulmalõdõr. Hazõrlanan uzun ve kõsa 
süreli Milli Ağaç Islahõ Programõ gelişen koşullara göre zaman içinde revizyona tabi 
tutulmalõdõr. 

 2) Mevcut tohum kaynaklarõ değerlendirmeye tabi tutulmalõ ve eliminasyon safhasõna 
geçilmelidir. 

 3) Kaynak açõğõ olan rejyonlar için yeni kaynaklar seçilmeli, yok ise buralara uygun 
tohum kaynağõnõn belirlenmesine yönelik araştõrmalar yapõlmalõdõr. 

4) Tohum meşcerelerinin kaliteli ve verimli hale  getirilmesi için gerekli silvikültürel 
müdahaleler, zamanõnda ve tekniğine uygun şekilde yapõlmalõdõr. 

 5) Tohum bahçelerinin genetik kazanç açõsõndan ekonomiye sağlayacağõ katkõ gözönünde 
tutularak, Milli Ağaç Islahõ   Programõnda  öngörülen  360  hektar  tohum  bahçesi tesisinin bu 
plan döneminde yapõmõ tamamlanmalõdõr. 

 6) Mevcut tohum bahçeleri ile kurulacak tohum bahçelerinin irsel özelliklerinin 
yükseltilmesi ve ikinci kuşak tohum bahçelerinin tesis edilebilmesi için yapõlmasõ gerekli döl 
denemelerine bu plan döneminde başlanmalõ ve 100 hektarlõk tesis gerçekleştirilmelidir. 

 7) Hõzlõ gelişen yabancõ türlerle ilgili, sistemli olarak başlatõlan araştõrma ve uygulama 
çalõşmalarõna hõzla devam edilmeli, araştõrmalardan alõnan sonuçlar uygulamaya süratle 
geçirilmelidir. 

 8) Kavak ve söğüt türlerinde genetik seleksiyon çalõşmalarõna devam edilmeli, mevcut 
kavak klonlarõndan daha verimli yeni kavak klonlarõnõn tesbiti için yapay melezleme çalõşmalarõ 
yapõlmalõ ve sonuçlar uygulamaya aktarõlmalõdõr. 

 9) Tohum kalite kontrol çalõşmalarõ, merkezde Orman Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah 
Araştõrma Müdürlüğü Laboratuvarõnda, daha önce de olduğu gibi ISTA (Uluslararasõ Tohum 
Test Birliği) kurallarõna uygun yürütülmeli, tohum stok merkezlerinde rutubet tayini gibi temel 
işlemlerin yapõldõğõ küçük laboratuvarlar kurulmalõdõr. 
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 10) Orman ağacõ tohumlarõnõn ihracatõnõn yanõnda çalõ ve ağaçcõk tohumlarõnõn da 
ihracõna gidilmeli; ihracat, tohumdan fidana kaydõrõlmalõ, OECD (Ekonomik Kalkõnma İşbirliği 
Teşkilatõ) sertifika sistemine geçmek için gerekli temaslarda bulunulmalõdõr. 

 11) Her türlü orman ağaç ve ağaçcõklarõnõn bütün materyallerinin (ağaç, tohum, fidan ve 
çelik v.b.) yetiştirilmesi, kullanõlmasõ, sertifikasyonu alõmõ ve satõmõ v.b. her türlü aşamalarõnda 
Orman Bakanlõğõna denetim, gözetim , karantina yetkisi ve sorumluluğu veren yasal 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

 12) Orman ağaçlarõnõ konu alan doku kültürü, izoenzim, elektroforez ve gen transferleri 
konularõnda araştõrma çalõşmalarõ için, gerekli çağdaş laboratuvar olanaklarõ sağlanmalõ, bu 
konudaki bilgi açõğõnõ kapatmak için yurt içi ve yurt dõşõnda teknik eleman yetiştirilmeli ve bu 
çalõşmalara hõz verilmelidir. 

13) Ender özellikler gösteren õrk ve formlar ile özellikle lokal populasyonlar, genetik 
kaynak olarak gerektiğinde kullanõlmak üzere, hem genetik erozyona hem de genetik kirlenmeye 
karşõ biyogenetik rezerv alanlarõ veya genetik koruma ormanlarõ olarak korunmaya alõnmalõdõr. 

14) Orijin ve döl denemeleri sonuçlanõncaya kadar ağaçlandõrmalarõmõzda genetik 
kirlenmeyi önleme açõsõndan tohum transfer esas ve prensiplerine uyulmalõ, temininde güçlük 
çekilen tohumlar için mümkün olduğu kadar mahalli tohumlar kullanõlmalõdõr. 

15) 2001-2023 yõllarõ arasõnda kõzõlçamda temel õslah populasyonlarõ oluşturulmuş birinci 
aşama döl deneme sonuçlarõ alõnmõş olmalõdõr. Buna göre birinci generasyon tohum bahçelerinin 
tesisi tamamlanmõş, mevcut tohum bahçelerinin genetik ayõklanmalarõ bitirilmiş olmalõdõr. İkinci 
generasyon õslah çalõşmalarõnõn başlangõcõnõ oluşturan kontrolu çaprazlamalar bitirilmiş ve aile 
içi seleksiyon  yapmak üzere genetik testler tesis edilmelidir. Karaçam türünde ise birinci 
generasyon açõk tozlaşma döl denemeleri tesis edilmiş ve değerlendirilerek ikinci generasyon 
õslah çalõşmalarõna başlanõlmalõdõr. 

16) Endüstriyel plantasyonlar için hõzlõ gelişen tür olan ,araştõrmalarõ tamamlanan korsika 
orijinli sahil çamõ da ağaç õslah programõna dahil edilmelidir.  

10.2.Toprak Ve Ekoloji 

10.2.1. Giriş 

Tamamen toprağa dayalõ bir açõk alan işletmeciliği olan ormancõlõk çalõşmalarõnda 
başarõya ulaşmak için, başta toprak olmak üzere ekolojik şartlarõn çok iyi bir şekilde etüdü ve 
değerlendirilmesi kaçõnõlmazdõr.  

Bu nedenle, planlõ kalkõnma döneminin başlamasõ ile 1963 yõlõnda �Eskişehir Orman 
Toprak Tahlil Laboratuvar Müdürlüğü� kurulmuş, tüm ülke düzeyinde toprak ve ekoloji 
konusunda uzun yõllar etkin çalõşmalar yapmõştõr. Bu müdürlüğün ismi 1999 yõlõnda Eskişehir 
Toprak ve Ekoloji Araştõrmalarõ Enstitüsü Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Eskişehir 
Laboratuvarõna ek olarak, 07.02.1990 gün ve 90/142 sayõlõ Bakanlar Kurulu kararõ ile ana coğrafi 
bölgelerimiz esas alõnarak altõ adet daha Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü kurulmuştur.  

Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüklerinin görevleri,  
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1- Verimli ve bozuk ormanlar, ağaçlandõrma ve erozyon kontrol çalõşmalarõna konu olan 
sahalar ile, orman içi meralara ilişkin olarak yurt düzeyinde, toprak etütleri ve ekolojik etütler 
yapmak, gerektiğinde yetişme ortamõ haritalarõnõ düzenlemek, 

2- Mevcut ve aday fidanlõklarõn, toprak ve diğer ekolojik etütlerini yapmak, gerekli 
toprak, bitki, su analizlerini modern yöntemlerle gerçekleştirerek yüksek kalitede fidan üretimine 
yönelik olarak, toprak õslah ve gübreleme önerilerinde bulunmak, 

3- Endüstriyel faaliyetler sonucunda, orman ekosistemlerine zarar veren çevresel 
sorunlarla ilgilenerek, gerekli etütlerde bulunmak, 

4- Tüm bu konulara ilişkin olarak uygulayõcõyõ yönlendirmek üzere raporlar hazõrlamak 
ve pratiğe yönelik seminer ve tatbikatlarla, konunun meslek tabanõnda alt yapõsõnõ oluşturmak 
şeklinde özetlenebilir.  

10.2.2. Mevcut Durum Ve Sorunlar 

Orman işletmeciliği tamamen toprağa dayalõ işletmecilik olduğundan, amenajman ve 
silvikültür planlarõnõn düzenlenmesinde yetişme ortamõ koşullarõ bilinmeden sağlõklõ bir 
planlama yapõlamayacağõ ve dolayõsõyla ülke yararõna daha büyük sosyo-ekonomik değerlerin 
yaratõlamayacağõ   açõktõr.  Aynõ  şekilde,  arazi  ve  laboratuvar  incelemelerine  dayanmadan, 
kaliteli fidan üretmek, tohum bahçesi tesis etmek, ağaçlandõrmalarla verimli ormanlar kurmak, 
başarõlõ erozyon kontrolü ve mera õslah çalõşmalarõ yapmak mümkün değildir.  

 Bu nedenlerle, kuruluşundan bu yana Eskişehir Toprak ve Ekoloji Araştõrmalarõ Enstitüsü 
Müdürlüğü belirtilen bu çalõşmalara büyük katkõlar sağlamõştõr. Söz konusu müdürlük, yapraklõ 
türlerin silvikültürü ile ilgili �Türk-Alman Ormancõlõk Projesi�ne ve İzmir Orman Toprak 
Laboratuvar Müdürlüğü ile birlikte İtalya ile yürütülen �Türkiye Kavakçõlõğõ Geliştirme 
Projesi�ne ve Finlandiya ile yürütülen �Türkiye�de Tüplü Fidan Üretimi ve Ağaç Islahõ 
Tekniklerinin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi�ne ilişkin toprak ve yetiştirme ortamõ etütleri 
ile çeşitli bitki, toprak ve su analizleri konularõnda önemli destekler vermişlerdir. Ayrõca 
Araştõrma Müdürlüklerimizce yürütülen çeşitli araştõrma projelerinin gerektirdiği analizler 
konusunda da yardõmcõ olunmuştur. Uygulamaya yönelik bazõ deneme ve araştõrmalar, örneğin, 
sulama, ortam, gübre denemeleri İzmir Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü tarafõndan 
yürütülmektedir. VII BYKP döneminde 8 adet araştõrma sonuçlandõrõlmõştõr. 

 Mevcut sorunlar olarak; 
- Yetişmiş personel açõğõ, 
- Hizmette kullanõlacak taşõt miktarõnõn yetersizliği, 
- Dõş ve iç yayõnlara ulaşma güçlüğü,  
 

belirtilebilir. 
 
10.2.3. Mevcut Durumun VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Hedefleri ile  
            Karşõlaştõrõlmasõ 

 VII. Beş Yõllõk Kalkõnma planõnda öngörülen 6 adet laboratuvar kurulmuştur. Tüm 
laboratuvarlarda personel, alet-ekipman, araç-gereç yetersiz durumdadõr. Bu yetersizliklerine 
rağmen, laboratuvarlar hizmet faaliyetlerini yürütmeye çalõşmaktadõrlar.  1995 yõlõ ve VII. 
BYKP. döneminde toprak laboratuvarlarõnda gerçekleştirilen çalõşmalar Tablo 119 ve Tablo 
120�te gösterilmiştir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    298 

 
Tablo 119: Orman Orman Toprak Laboratuvarlarõnõn 1995 Yõlõ ve VII. BYKP.  
                    Döneminde Geçekleştirdikleri Çalõşmalar 
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1995 318 33 533 2287 1461 221 87 431 5371 
1996 1110 40 709 1291 2538 78 43 693 6502 
1997 1134 56 728 1638 1460 133 72 421 5642 
1998 1531 125 1216 1568 814 53 92 209 5608 
1999 373 28 1138 1255 1389 70 59 13 4325 

2000 (*) 500 35 1100 1500 1000 60 70 20 4285 
(*) Tahmini          

 
Tablo 120: 1995 Yõlõ VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Döneminde Orman Toprak Laboratuvar 

        Müdürlüklerince Gerçekleştirilen Analiz Sayõlarõ 
 
 Toprak Su Bitki Toplam 

1995 17171 1472 1932 20575 
1996 24290 511 7178 31979 
1997 27286 707 7558 35551 
1998 25755 975 8176 34906 
1999 25234 935 1679 27848 

2000 (*) 26000 900 1600 - 
(*) Tahmin 

Bunlardan Eskişehir ve İzmir Laboratuvarlarõ, VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda 
laboratuvarlardan beklenen görevleri büyük ölçüde yerine getirmiş durumdadõr. Diğerleri ise, bu 
görevleri kõsmen yapmõş durumdadõr. Bu laboratuvarlar her ne kadar kõsmen alet-ekipman-cihaz 
olarak teçhiz edilmiş olsalar da, kapasite kullanõmlarõnõn geliştirilmesi için öncelikle mevcut 
personelin konu ile ilgili eğitim düzeylerinin yükseltilmesi ve işe uygun nitelikli personelle 
takviye edilmesi ihtiyacõ vardõr. 

 Eskişehir ve İzmir Orman Toprak Laboratuvarlarõ, mevcut laboratuvar yapõsõyla, alanõnda 
uluslararasõ projeleri yürütebilecek veya destek sağlayabilecek teknik olanaklara sahiptir. Diğer 
laboratuvarlar bu olanaklara sahip değildir.  

 Laboratuvarlarõn  mevcut imkanlarõ ile dünyadaki benzerleriyle rekabeti sõnõrlõdõr. Ülke 
içerisinde ise, sektör dõşõnda laboratuvarlar mevcut olup (tarõmsal laboratuvarlar, belediye 
laboratuvarlarõ, üniversite laboratuvarlarõ vb.), orman laboratuvarlarõ teknolojik açõdan bunlarla 
benzer olanaklara sahiptir.  Zaman zaman aralarõnda işbirliği söz konusudur.  
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10.2.4. Dünyadaki Durum ve Türkiye�nin Bu Alandaki Yeri 

Orman Bakanlõğõ bünyesinde doğrudan toprak ve yetişme ortamõ etütleri ile ilgili 
çalõşmalar yapan, arazi etüdü ve bitki, toprak, su ve benzeri analizlere dayalõ olarak 
uygulamalara yönelik teknik raporlar hazõrlayan mevcut Orman Toprak Laboratuvar 
Müdürlükleri dõşõnda başka bir kuruluş yoktur. Ancak, sadece İzmit Kavak ve Hõzlõ Gelişen 
Yabancõ Tür Orman Ağaçlarõ Araştõrma Müdürlüğü ile Ankara İç Anadolu Ormancõlõk Araştõrma 
Müdürlüğü Toprak Bölümleri de, kendi araştõrma konularõ ile ilgili inceleme ve araştõrmalarõ 
yapabilecek imkanlara sahiptirler. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise, hemen her ilde bir 
toprak laboratuvarõ kurmayõ hedeflemiş olup, bugün 56 adet laboratuvara sahiptir. Bunlardan 
ayrõ olarak köklü ve merkezi bir kuruluş olan Ankara Toprak ve Gübre Araştõrma Enstitüsünün 
kendi bünyelerinde sahip olduğu laboratuvarlar da vardõr. Aynõ şekilde DSİ�de, merkezde ve 
taşrada (Bölge Müdürlüklerinde) özellikle toprak ve su (içme/kullanma ve balõkçõlõk alanõnda) 
hizmeti veren laboratuvarlara sahiptir. Bunlara ek olarak, çeşitli araştõrma enstitülerinin ve 
üniversitelerin de bünyelerinde toprak laboratuvarlarõ mevcuttur.  

 Toprak ilmi konusunda geniş deneyimlere sahip Hollanda, Toprak Etüt Enstitüsüne 
(Dutch Soil Survey Institute) sahiptir. Benzer şekilde Danimarka da gayet güçlü bir laboratuvara 
(Hedeselkabet Toprak Laboratuvarõ) sahip bulunmakta ve bu laboratuvar yõlda 500 bin adet 
örnek analizi gerçekleştirmektedir. Danimarka, ormancõlõğõ fazla ileri veya ormanca zengin bir 
ülke olmamakla birlikte, bu analizler  sonucu yerli türlerde hasõlatõ 10 m3/ha/yõl�a, yabancõ 
türlerde ise 20 m3/ha/yõl�a çõkarabilmiştir. 

1992�de yürürlüğe giren Türkiye-Finlandiya Ormancõlõk Projesi çerçevesinde tanõnan 
ultra-modern ve çok amaçlõ Vilyavuspalvelu Laboratuvarõ günde 1600 adet toprak vs. örneği seri 
olarak analiz edebilmektedir. Bunun daha küçük modeli Narpiö Laboratuvarõdõr. Helsinki�de 
Ormancõlõk Araştõrma Enstitüsü Merkez Toprak Laboratuvarõ yõlda 35-40 bin adet, diğer 
araştõrma istasyonlarõ 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 çalõşan bir Turba Araştõrma Enstitüsü (Peat Research Institute) kurulmuş, bu konuda 
yoğun çalõşmalar gerçekleştirilmiştir. Bu ve benzeri teknik çalõşmalar sonucu, kutbun (polar 
circle�in) hemen dibindeki bu ülkede, (Türkiye kadar, 20 milyon ha�lõk bir orman varlõğõna 
sahiptir) 83 milyon m3�lük bir eta alõnabilmekte ve 2000�li yõllarõn başõnda, bunun 100 milyon 
m3�ün üzerine çõkarõlmasõ planlanmaktadõr. Türkiye ise, çok daha elverişli ekolojik koşullara ve 
büyük bir tür zenginliğine karşõn, ormanlarõndan yapacak+yakacak olarak toplam eta 15-16 
milyon m3�ü geçmemektedir.  

 Amerika�da da, müstakil toprak laboratuvarlarõndan ayrõ olarak, sadece tuzlu ve alkali 
topraklar üzerine çalõşan çeşitli laboratuvarlar kurulmuş olup, yoğun hizmetler vermektedirler 
(Örneğin : Riverside Tuzluluk Laboratuvarõ). İtalya�da Tarõm ve Orman Bakanlõğõ�na bağlõ 23 
adet konu araştõrma enstitüsü bulunmaktadõr. Bunlardan toprak ve toprak koruma konularõnda 
araştõrmalar yapmak üzere Floransa�da Merkez Toprak İlmi ve Toprak Koruma Araştõrma 
Enstitüsü kurulmuş ve bu merkeze bağlõ bazõ istasyonlar faaliyete geçirilmiştir.  
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10.2.5. Ulaşõlmak İstenen Amaçlar 

10.2.5.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi (2001-2005) 

10.2.5.1.1. Kapasite 

Ülkemizde yõldan yõla artan çevre sorunlarõnõn orman, toprak ve su kaynaklarõ üzerindeki 
tahribatõ laboratuvarlara yeni görevler yükleyecektir. Bu amaca yönelik çalõşmalarõ yürütecek 
personel ihtiyacõ ile birlikte, araç-gereç-cihaz donanõm kapasitesinin arttõrõlmasõ gerekecektir.  

Öncelikli amaç ve hedefimiz, laboratuvarlardan kuruluşlarõnda beklenen görevleri tam 
olarak yerine getirmesidir. Şu anki olanaklarõyla laboratuvarlar, kuruluşunda amaçlanan düzeyde 
değildir. Yukarõda belirtilen sorunlarõn giderilmesi öncelikli amaç olmalõdõr. Bu sayede 
laboratuvarlardan beklenen görevler layõkõyla yerine getirilebilecektir. 

Ağaçlandõrmalarda tür seçimine yardõmcõ olacak ekolojik kriterlerin saptanmasõna 
başlamak, türlerin optimum gelişimleri üzerinde iklim elemanlarõnõn etkisinin belirlenebilmesi 
amacõyla, meteoroloji seyyar ara istasyonlarõnõn kurulmasõ gereklidir. 

Toprak biyolojisi ve mikrobiyolojisi ile ilgili çalõşmalar mevcut laboratuvar imkanlarõ ile 
yapõlamamaktadõr. Bu nedenle, mevcut laboratuvarlara ek olarak toprak biyolojisi ve 
mikrobiyolojisi ek ünitesi kurulmalõ, uygun personel ve ekipmanla donatõlmasõ 
hedeflenmektedir.  

Mevcut toprak, bitki, su analiz sayõsõnõn iki misli artõrõlmasõna çalõşõlacaktõr.  

Laboratuvarõn arazi etüt çalõşmalarõnda, uzaktan algõlama sisteminden yararlanõlacaktõr. 

Orman Toprak laboratuvar Müdürlüklerinin hedefleri Tablo 121�de ve analiz sayõlarõ 
Tablo 121/a�da gösterilmiştir.  

 
Tablo 121: VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi Orman Toprak Laboratuvar  
                    Müdürlükleri   Hedefleri (2001-2005) 
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2001 800 60 1923 3205 1282 110 70 350 7800 

2002 800 65 2307 3845 1538 120 75 350 9100 

2003 800 70 2688 4480 1792 135 85 350 10400 

2004 800 75 3070 5117 2048 150 90 350 11700 

2005 800 80 3452 5752 2301 165 100 350 13000 
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Tablo 121/a: VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Döneminde Orman Toprak Laboratuvar 

           Müdürlüklerince Hedeflenen Analiz Sayõlarõ (2001-2005) 
 

 Toprak Su Bitki Toplam 

2001 32750 850 9000 42600 

2002 38200 1000 10500 49700 

2003 43660 1140 12000 56800 

2004 49120 1280 13500 63900 

2005 54570 1430 15000 71000 

10.2.5.1.2. 2001-2005 Plan Dönemi Amaçlarõ 

- VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda öngörülen görevler çerçevesinde artan talepleri 
karşõlamak. 

- Konusunda daha fazla teknik ve bilimsel danõşmanlõk yapmak, 

- ÇED Raporlarõ yapmak, 

- Islah projeleri ve fizibiliteleri yapmak, 

- Projelere kontrollük yapmak, 

- Alanõnda bir uluslararasõ teknik işbirliği projesi hazõrlamak, 

- Orman fidanlõklarõnda fidan kalitesinin arttõrõlmasõ için, mevcut kalite kriterlerini 
gözden geçirmek, kaplõ fidanlarõn kalite kriterlerini belirlemek 

- Kaplõ fidanlarõn üretiminde kullanõlacak en uygun kap, ortam, su ve gübreyi türler ve 
fidanlõklar bazõnda belirlemek, 

- Yastõkta fidan üretiminde en uygun sulama ve gübreleme programlarõnõ türler ve 
fidanlõklar bazõnda belirlemek, 

- Meslek içi eğitim programlarõ yapmak. 

10.2.5.1.3. Teknoloji 

Teknoloji alanõnda dünyada her yõl çok hõzlõ ve önemli gelişmeler olduğundan, bu konuda 
ileri ülkelerin gelişmelerini takip edebilecek olanaklarõn sunulmasõ sağlanacaktõr (teknoloji 
donanõmõ, bilgiye ulaşma, eğitim vb.). Artan kapasite ve yeni teknoloji ile birlikte rekabet gücü 
artacaktõr. 

10.2.5.2. Uzun Dönem Amaçlarõ (2001-2023) 

- Amenajman ve silvikültür planlarõnõn alt yapõsõnõ oluşturmak için yetişme ortamõ 
haritalarõnõn yapõlmasõ 
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- Ağaçlandõrmalarda tür seçimine yardõmcõ olacak ekolojik kriterlerin saptanmasõnõn 
tamamlanmasõ, 

- Uluslararasõ konferans, kongre ve workshoplar düzenleyebilecek yapõya ulaşõlmasõ 

- Gelişmiş ülkelerdeki benzer laboratuvarlarõn kapasitesine çõkarõlan laboratuvarlarõn 
�özelleştirilmesi�, 

- Çevresel kirliliğin (asit yağmuru v.b.) ormanlar üzerindeki tahribatõnõ belirlemek 
amacõyla, uygun yerlere kirlilik ölçüm ünitelerinin kurulmasõ, 

şeklinde özetlenebilir. 

10.2.5.2.1. Planlanan Hizmet ve Faaliyetler 

- Araç alõmõ/yenilenmesi, 

- Toprak biyolojisi ve mikrobiyolojisi laboratuvarõna ek üniteler tesis edilmesi, 

- Personelin sayõ ve nitelik olarak iyileştirilmesi, 

- Bina : Laboratuvarlarõn uygun fiziki koşullara kavuşturulmasõ için bina-tesis yatõrõm 
hedefleri laboratuvar müdürlükleri itibariyle  Tablo 122�de gösterilmiştir.  

 
Tablo 122: 2001-2023 Yõllarõ Orman Toprak Laboratuvar  Müdürlükleri Hedefleri 

       (1999 Yõlõ Fiyatlarõyla Milyar TL.) 
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Bina-Tesis 2001-2023 3600 8300 3700 1000 1000 15000 6000 

10.2.5.2.2. Yeni Kapasitelerin Katkõlarõ 

Verimli ve bozuk ormanlar ile ağaçlandõrma ve erozyon kontrolüne konu olan sahalarda 
ve meralarda başarõ artacak, maliyetler en aza indirilecektir.  

Fidanlõklarda fidan miktarõ ve kalitesi artacaktõr. Bu da ağaçlandõrmalarõn başarõsõnõ 
artõracaktõr.  

Orman ekosistemlerine zarar veren çevresel sorunlar yerinde belirlenebilecek ve bu 
zararlarõn azaltõlmasõ yönünde önerilerde bulunulabilecektir.  

Daha fazla meslek içi eğitim imkanlarõ sunularak, personelin konu ile ilgili eğitim düzeyi 
arttõrõlacaktõr.  

 Kapasite artõmõ ile birlikte her bölgede istihdam olanaklarõ artacaktõr. 
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Türlere uygun potansiyel sahalar doğrulukla belirlenecektir. 
  
 10.2.5.2.3. Öngörülen Amaçlara Ulaşõlabilmesi İçin Yapõlmasõ Gerekli Yasal Ve  

                         Kurumsal Düzenlemeler ve Uygulanacak Politikalar 

Laboratuvarlardan beklenen görevlerin başarõlõ ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi 
için ilgili birimlerin laboratuvarlarla işbirlikleri zorunlu hale getirilmeli. 

 Araştõrma sonuçlarõnõn ve laboratuvar raporlarõnõn uygulamada kullanõmõnõn Bakanlõkça 
titizlikle takip edilmeli. 

Her türlü ağaçlandõrma çalõşmalarõnda toprak analiz raporlarõna önem verilmeli. 

Personelin yurtiçi ve yurtdõşõ eğitim olanaklarõ sağlanmalõ. 

Personelin maddi durumu düzeltilmeli. 

Mevcut Toprak Laboratuvar Müdürlükleri ve Araştõrma Müdürlükleri kurulmasõ 
düşünülen AR-GE Genel Müdürlüğü çatõsõ altõnda toplanmalõdõr. 

 
 
KAYNAKLAR 
1- Orman Bakanlõğõ 



BÖLÜM-11
AĞAÇLANDIRMA
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BÖLÜM-11 
 

AĞAÇLANDIRMA 
11.1. Giriş 
 
Günümüzde doğa ve çevre konusunda varõlan evrensel boyutlar irdelendiğinde, orman 

kaynaklarõ ve ormancõlõğõn, doğal çevre kavramõyla özdeş ölçülerde değerlendirildiği ve onun en 
önemli halkasõnõ oluşturduğunu görmekteyiz. 

 
Ormanlarõn bu önemli konumu, sosyal çevrenin doğal çevre üzerinde egemen olma 

alõşkanlõğõ ile, sõnõrsõz ve özensiz kullanma baskõlarõ sonucu, bu varlõğõn en çok zarar gören 
doğal kaynaklarõn başõnda gelmesine yol açmõştõr. 
 
 Ormanlar, pazarõn talep ettiği odun hammaddesini karşõlamanõn yanõnda, toplum ve çevre 
yaşamõnda büyük önem taşõyan su rejimini düzenleme, torak koruma (erozyonu önleme) ve 
çevre kirliliğini (hava, su ve toprak) önleme gibi yaşamsal işlevlere de sahip bulunmaktadõr. 
 
 Ülkemizde odun hammaddesi gereksinimi, artan nüfusa ve gelişen endüstriye paralel 
olarak çoğalmaktadõr. Bu gereksinimin döviz kaybõna da neden olmadan, tamamen yurtiçi 
kaynaklardan karşõlanabilmesi yanõnda; doğal ormanlarõn ve biyolojik çeşitliliğin korunabilmesi 
için, varolan verimli ormanlarõmõzõn sürdürülebilir orman yönetimi prensipleri çerçevesinde 
işletilmesi, ayrõca bir kõsõm bozuk orman alanlarõnda, orman içi açõklõklarda ve orman rejimi 
dõşõndaki uygun bazõ Hazine ve tarõm alanlarõnda, kõsa sürede en yüksek odun hasõlatõ sağlayacak 
türlerle ağaçlandõrmalarõn yapõlmasõ bir zorunluluktur. 
 
 Diğer taraftan, ağaçlandõrmalar ülkemizin en fakir kesimlerinden birisini oluşturan orman 
köylüsüne istihdam olanaklarõ yaratarak, sosyal ve ekonomik dengenin oluşmasõna katkõ 
yapmaktadõr. Bir hektar emek-yoğun ağaçlandõrma tesisi 90 adam/gün, bakõmõ ise 34 adam/gün 
istihdam yaratmaktadõr. 
 
 Tüm bu değerlendirmeler õşõğõnda; yeterli orman varlõğõna sahip olunmasõ ve topraklarõn 
korunmasõ, ülkemiz açõsõndan yaşamsal bir önem taşõmaktadõr. Bu zorunluluk tarõmsal ürün 
açõsõndan kendi kendine yeterlilik için de söz konusudur. Daha genel bir ifade ile sürdürülebilir 
kalkõnma için bir zorunluluktur. 
 
 Sonuç olarak; ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik nitelikteki işlevleri nedeniyle, 
Türkiye�nin öncelikli ve ivedi sorunlarõndan birisi de ağaçlandõrmadõr.   

 
11.2. Mevcut Durum  

 
11.2.1. Türkiye�de  

 
Bilimsel verilere göre, önceleri 50 Milyon hektar olan ülkemiz ormanlarõ günümüzde  

20,7 milyon hektara inmiştir. Amenajman planlarõna göre orman rejimi içindeki 20,7 Milyon 
hektar alanõn yaklaşõk yarõsõ bozuk niteliktedir. AGM�nin 1999 yõlõndaki bulgularõna göre bu 
alanlarõn 2,2 milyon hektarõ ekolojik, teknik ve sosyal yönden ağaçlandõrmaya uygundur. Bu 
rakama hazine arazilerinden tahminen 1 milyon hektar potansiyel alan ile 0,11-0,40 kapalõlõkta 
olup, amenajman planlarõna göre verimli kabul edilen, ancak doğal gençleştirme koşullarõnõ 
kaybettiği için teknik yönden belirli bir bölümünün ağaçlandõrõlmasõ zorunlu olan alanlarõn da 
katõlmasõyla ülkemizdeki ağaçlandõrõlacak alanlar çok daha büyük boyutlara ulaşmaktadõr. 
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 Türkiye�de Devlet, 1937 yõlõnda yürürlüğe giren 3116 sayõlõ Kanunla ağaçlandõrma 
konusuyla ilgilenmeye başlamõş ve bu kanunla, başta orman Teşkilatõ olmak üzere kamu 
kurumlarõ, tüzel ve özel kişiler ağaçlandõrma yapmakla yükümlü kõlõnmõş, ancak uygulamalar 
1955 yõlõna kadar düşük düzeylerde seyretmiştir. 
 
 1955 yõlõnda yapõlan �Türkiye Ağaçlandõrma Teknik Kongresi�nde alõnan kararlar, 1956 
yõlõnda çõkarõlan 6831 sayõlõ yasa, 1963 yõlõndan itibaren başlatõlan planlõ dönem, 1969 yõlõnda 
Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün kurulmasõ ile birlikte, planlara ve 
projelere dayalõ uygulamalar, geniş alanlarda gittikçe artan bir tempoyla gerçekleştirilmiştir. 
 
 Yapõlan çalõşmalardan kõsa sürede beklenen olumlu sonuçlar alõnmõş ve 
ağaçlandõrmalarla  oluşan ormanlarõ işletmek üzere, yeni Orman İşletme Şeflikleri ve 
Müdürlükleri kurulmuştur. Bu ağaçlandõrmalar, odun hammaddesi üretimiyle ülke ekonomisine 
yaptõğõ geniş katkõlar yanõnda; doğal ormanlarõn ve biyolojik çeşitliliğin korunmasõ, erozyonu 
önleme, su rejimini düzenleme, bir çok yerleşim merkezlerini, tarõm alanlarõnõ ve sanayi 
tesislerini sel ve taşkõnlardan koruma, çevre kirliliğini önleme, karbon miktarõnõ azaltma, 
rekreasyon ve turizm potansiyelini artõrma gibi çok yönlü faydalar sağlamõştõr. 
 
 Ülkemizde VI. BYKP dönemi ile geçiş yõlõ olan 1995 sonuna kadar, 1 631 532 hektar 
ağaçlandõrma yapõlmõş olup, bu yõllara ait program ve gerçekleştirme durumlarõ Tablo 123�de 
gösterilmiştir.  
 

VII BYKP dönemindeki plan hedefleri, program ve gerçekleşmeler, Tablo 124�de 
gösterilmiş olup, bu dönemde 1999 yõlõ sonu itibariyle; orman içi ve dõşõ ağaçlandõrmalar, yeşil 
kuşak ağaçlandõrmalarõ, hatõra ormanõ ağaçlandõrmalarõ ve maliye ormanõ ağaçlandõrmalarõ 
olmak üzere toplam 1 739 049 hektar ağaçlandõrma yapõlmõştõr. 

 
Tablo 123: VII. Plan Dönemine Kadar Ağaçlandõrma Program ve Gerçekleşmeleri 

 
Program Gerçekleşme 

Dönem Orman İçi 
(Ha) 

Orman Dõşõ 
(Ha) 

Orman İçi 
(Ha) 

Orman Dõşõ 
(Ha) 

Toplam 
(Ha) 

Planlõ Dönem Öncesi 99295 11234 99295 11234 110529 

I.Dönem (1963-1967) 167924 4220 145071 3458 148529 

II.Dönem (1968-1972) 153286 1923 92428 1829 94257 

III.Dönem (1973-1977) 148450 4040 130921 3934 134855 

1978 Yõlõ 27000 1500 32943 1107 34050 

IV.Dönem (1979-1983) 273965 5500 207396 7273 214669 

1984 Yõlõ 98000 2000 85471 2156 87627 

V.Dönem (1985-1989) 592300 17400 541484 14410 555894 

VI.Dönem (1990-1994) 306000 7750 222219 4646 226865 

1995 Yõlõ 32000 0 24257 0 24257 

Genel Toplam 1898220 55567 1581485 50047 1631532 
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 11.2.2. Dünyada  
 
 Milattan önce 2000 yõllarõnda 8 milyar hektar olduğu tahmin edilen dünya ormanlarõ, 
günümüze kadar geçen süreç içerisinde, tarõm alanlarõnõn orman aleyhine gelişmesi ve artan 
nüfusa paralel olarak tahrip olmuş ve 3,6 milyar hektara gerilemiştir (1).  1995 yõlõnda doğal ve 
ağaçlandõrmalar yoluyla meydana getirilmiş ormanlarõn, Grönland ve Antarktika hariç, toplam 
karalarõn yüzölçümünün yaklaşõk % 26�sõ olan 3,454 Milyar hektar tutarõndaki bir alanõ kapladõğõ 
hesaplanmõştõr. Dünya ormanlarõnõn yaklaşõk % 57�si olan 1,961 Milyar hektarlõk kõsmõ, 
gelişmekte olan ülkelerin ormanlõk alanlarõnõ oluşturmaktadõr. Dünya ormanlarõnõn üçte 
ikisinden fazlasõ sõrasõyla Rusya Federasyonu, Brezilya, Kanada, ABD, Çin, Endonezya ve 
Zaire�de  bulunmaktadõr. 21�i tropik ülke olmak üzere toplam 29 ülkenin yüzölçümlerinin 
yarõsõndan fazlasõ ormanlarla kaplõdõr. Küçük ada devletleri ve bölgelerinden oluşan 49 Ülkenin 
ormanlõk alanlarõ ise % 10�un altõndadõr  (2). 
 
 Gelişmiş ülkelerde ağaçlandõrmalarla tesis edilen ormanlarõ diğer doğal ormanlardan 
ayõrmak güç olmakla birlikte bunlarõn kapladõğõ alanlarõn 80 ile 100 milyon hektar;. gelişmekte 
olan ülkelerde ise 81 milyon hektar olduğu hesaplanmõştõr. Gelişmekte olan ülkelerdeki 
plantasyonlarõn % 80�inden fazlasõ Asya ve  Pasifik bölgelerinde olup, bunun % 40�õndan fazlasõ 
sadece Çin�dedir. Kalanõ da ağaçlandõrõlan alan büyüklüğüne göre Hindistan, Endonezya, 
Brezilya, Vietnam, Kore Cumhuriyeti ve Şili�de bulunmaktadõr. 
 

11.3. VII. B.Y.K.P. Dönemindeki Gelişmeler ve Gerçekleşmeler  
 
 11.3.1. Hedefler  
 
 VII BYKP dönemindeki ağaçlandõrma hedefleri, yõllõk programlar ve gerçekleşmeler 
Tablo 124�te gösterilmiştir. 
 
 Bu plan döneminde 250 bin hektar ağaçlandõrma yapõlmasõ hedeflenmiştir. 
 
Tablo 124: VII. Plan Dönemi Ağaçlandõrma Program ve  Gerçekleşmeleri 
 

(*) Tahmin 

 
 

Plan Hedefleri Program Gerçekleşme 

Yõllar Ağaçlandõrma 
(Ha) 

Ağaçlandõrma 
(Ha) 

Ağaçlandõrma 
(Ha) 

1996 50 000 50 000 37 927 
1997 50 000 42 000 32 031 
1998 50 000 37 000 25 959 
1999 50 000 12 100 11 600 
2000 50 000 24 825 24 825 (*) 

Toplam 250 000 165 925 132 342 

1992 yõlõ ve sonrasõnda;hazineye ait arazilerin ağaçlandõrõlmasõ, ormana tahsisinden sonra 
yapõldõğõndan dolayõ orman dõşõ ağaçlandõrma deyimi kaldõrõlmõş sadece  ağaçlandõrma ifadesi 
kullanõlmõştõr. 
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11.3.2. Gerçekleşmeler 
 
 VII. BYKP döneminde, 250 bin hektarlõk plan hedefine karşõlõk 165 925 hektarlõk 
program verilebilmiş, 1999 yõlõ sonuna kadar 107 517 hektar gerçekleşme sağlanmõştõr. 
Planlamanõn ve gerçekleşmenin düşük değerde kalmasõnõn ana nedeni, bu plan dönemindeki 
finansman yetersizliğidir. Ayrõca bazõ yasal sorunlar ile kurumsal yapõlanma sorunlarõ da bu 
konuda etkendir. Genel Bütçeden ağaçlandõrma tesisi için Dõş Kaynaklõ Projeler  hariç, kaynak 
sağlanamadõğõ gibi, Ağaçlandõrma Fonu için hedeflenen kaynaklar da elde edilememiştir. 
 
 1995 yõlõnda çõkarõlan 4122 sayõlõ �Milli Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik 
Kanunu�, topluma ve bazõ kurum ve kuruluşlara ağaçlandõrma yapmak yükümlülüğü getirmesi 
yanõnda,  AGM�ce yapõlacak ağaçlandõrma ve erozyon kontrolü çalõşmalarõ için, Ağaçlandõrma 
Fonuna kaynak yaratmayõ da hedeflemiştir. 
 
 4122 Sayõlõ Kanunun Hedeflediği Gelir Kaynaklarõ: 
 

A) Ürün ve hizmet satõşlarõndan alõnan paylar; 
a) OGM�ce alõcõlardan tahsil edilen satõş bedelinin % 3�ü, 
b) OGM  satõş gelirlerinin % 6�sõ,  
c) ORÜS� ce alõcõlardan tahsil edilen orman ürünleri satõşlarõnõn % 3�ü, 
d) Çevre Fonu gelirlerinin % 5�i, 
e) Orman ürünleri ithal vergisinin % 30�u, 
f) 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik kanunu gereğince kamu arazilerinin turizme 

kiralanmasõndan elde edilen gelirin % 2�sinden oluşmaktadõr. 
 
B) Bütçelerine ödenek koymak zorunda olan kurumlardan alõnacak paylar; 

a) Karayollarõ Genel  Müdürlüğü yeni yol yatõrõmlarõnõn % 1�i, 
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yeni baraj yatõrõmlarõnõn % 2�si, 
c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeni yol ve gölet yatõrõmlarõnõn %�1 inden 

oluşmaktadõr. 
 

Ancak, Kanunun hedeflediği bu gelirler Çevre Fonu hariç, düzenli ve yeterli olarak 
sağlanamamõştõr. Nitekim Karayollarõ Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Fona hiç katkõsõ olmamõştõr. 

 
Bu olumsuzluklara rağmen, VII. BYKP döneminde 4 031 hektarõ Genel Bütçeden, 

103.486 hektarõ da Fon Bütçe kaynaklarõndan karşõlanmak üzere, toplam 107 517 hektar 
ağaçlandõrma yapõlmõştõr. 

 
Bu dönemde ağaçlandõrma uygulamalarõnda �taahhüt usulü� ile yapõlan çalõşmalar 

yaygõnlaştõrõlmõştõr. Ayrõca 1998 yõlõnda, seçilen pilot bölgelerde, yõllara sari ağaçlandõrma 
ihaleler başlatõlmõştõr. 

 
Yanan orman alanlarõnõn ağaçlandõrõlmasõna büyük önem verilmiş ve yõlõ içerisinde 

ağaçlandõrõlmõştõr.  
 
Bu dönemde kişi, kurum ve kuruluşlarõn adlarõyla anõlan bir orman oluşumu sağlayarak, 

toplumda ağaç ve orman sevgisini yaymak amacõyla başlatõlan �Hatõra Ormanlarõ�na özel bir 
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önem verilmiştir. 1999 yõlõ sonuna kadar, hatõra ormanlarõnõn oluşturulmasõna toplam 92 bin 300 
kişi ve kuruluş katõlmõş, adlarõna 5 bin 650 hektar alanda 6 milyon 300 bin adet fidan dikilmiştir. 

 
Ağaçlandõrma çalõşmalarõna yöre köylüsünün katõlõmõnõn sağlanmasõnõn önemi nedeniyle; 

1998 yõlõnda, ağaçlandõrma sahalarõnõn Köy Tüzel Kişilikleri tarafõndan, bedeli karşõlõğõnda 
korunmasõ uygulamasõ başlatõlmõştõr. Bu amaçla 55 köyde, 16 bin 437 hektar alanõn korunmasõ, 
yapõlan bir protokol çerçevesinde Köy Tüzel Kişiliklerine yaptõrõlmõştõr. 1999 yõlõnda da bu 
yaklaşõm yaygõnlaştõrõlarak sürdürülmüş; 36 bin 375 hektar ağaçlandõrma sahasõnõn korunmasõ 
151 Köy Tüzel Kişiliğine verilmiştir. 

 
11.4. Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler 
 
11.4.1. VIII. BYKP Döneminde Beklenen Gelişmeler (2001-2005) 
 
VIII. BYKP dönemindeki hedefler, yaratõlacak ve sürekliliği sağlanacak parasal 

olanaklara, potansiyel alan mevcuduna, personel kapasitesine ve yetişme ortamõ özelliklerine 
göre belirlenerek Tablo 125�de gösterilmiş ve 280 bin hektar sahada ağaçlandõrma yapõlmasõ 
hedeflenmiştir. 

 
Ağaçlandõrmalardan sağlanacak faydalar aşağõda dört başlõk halinde ele alõnmõştõr. 

 
Tablo 125: VIII�nci B.Y.K.P. Dönemi Ağaçlandõrma Hedefleri 
 

Ağaçlandõrma 
Yõllar Tesis 

(Ha) 
Bakõm 
(Ha) 

2001 50000 88059 

2002 50000 112100 

2003 55000 155000 

2004 60000 165000 

2005 65000 180000 

Toplam 280000 700159 
 

a) Üretime ve ekonomiye katkõsõ: 
 

Boş ve verimsiz halde duran ve ülke ekonomisine hiç katkõsõ olmayan veya çok az katkõsõ 
olan orman içi açõklõk alanlar ile, çok bozuk orman alanlarõnõn ağaçlandõrõlmasõyla hektardaki 
ortalama artõm 0,222 m3 den 6,096 m3�e çõkarõlmõş olacaktõr. Buna göre ağaçlandõrma yoluyla 
hektarda 5,874 m3 (6,096-0,222 m3) artõm sağlanmõş olacaktõr. Plan döneminde yõlda ortalama 
56 bin hektar ağaçlandõrma programõ uygulanmasõyla 56 000 x 5,874 m3 = 328.944 m3 odun 
hammaddesinin, her yõl ormanlarõn artõmõna eklenmesinin sağlanacağõ tahmin edilmektedir. 
Bunun parasal değerini hesaplayacak olursak; 1999 yõlõ birim fiyatlarõ ile (1 m3 II. sõnõf kõzõlçam 
tomruğu ortalama 50 Milyon lira. olarak alõnmõştõr.) 16 Trilyon 447 Milyar 200 Milyon liradõr. 
VIII inci Beş Yõllõk Plan dönemi hedeflerinin gerçekleştirilmesi halinde, yukarõdaki hesaplama 
yöntemi ile bu plan döneminin her yõlõ için hesaplanan ve plan dönemi sonunda ülke 
ekonomisine sağlanacak olan toplam parasal katkõ 234 Trilyon 960 Milyar liradõr (Tablo 126). 
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Bu ek artõmõn Milli Ekonomiye yapacağõ katkõ yanõnda, odun arz açõğõnõn ülke 
olanaklarõyla karşõlanmasõ sağlanacak ve döviz kaybõ önlenmiş olacaktõr. 
 
 Bunun yanõ sõra, ormanõn fonksiyonel değerlerinden yalnõzca bazõlarõnõn (ikincil orman 
ürünleri, avcõlõk, eğlence, su havzasõ etkisi, koruma değeri, karbon emilimi) parasal değerinin 
ekonomiye katkõsõ, hektar başõna yaklaşõk 764 640 000 lira olup, bu değer toplam odun değerinin 
2,6 katõdõr (3). 
 

Tablo 126: VIII�nci B.Y.K.P. Döneminde Yapõlacak Ağaçlandõrmalarla Ekonomiye  
                   Sağlanacak Katkõ (1999 Yõlõ Fiyatlarõyla Milyon TL.) 
 

Elde Edilecek Gelir 
Yõl Ha. 

1.Yõl 2.Yõl 3.Yõl 4.Yõl 5.Yõl 
Toplam 

2001 50000 14685000 14685000 14685000 14685000 14685000 73425000 

2002 50000 0 14685000 14685000 14685000 14685000 58740000 

2003 55000 0 0 16153500 16153500 16153500 48460500 

2004 60000 0 0 0 17622000 17622000 35244000 

2005 65000 0 0 0 0 19090500 19090500 

Toplam 280000 14685000 29370000 45523500 63145500 82236000 234960000 

NOT: 1) Tablodaki değerler gayri safi hasõladõr. Ağaçlandõrma yatõrõm  ve üretim giderleri. 

            2) Tomruk geliri Çz-2.sõnõf normal boy 50.000.000 TL./m3 olarak alõnmõştõr. 

 
b) Çevreye etkisi: 
 
Ülkemizde artan nüfusun ve gelişen endüstrinin gereksinim duyduğu odun 

hammaddesinin karşõlanmasõ için yapõlan düzensiz ve aşõrõ faydalanmalar, aşõrõ otlatmalar,  
yangõnlar sonucunda ormanlarõmõz ve çevre büyük ölçüde tahrip olmuş ve doğal denge 
bozulmuştur. Yapõlacak ağaçlandõrma çalõşmalarõyla toprak, su ve bitki örtüsü arasõndaki doğal 
denge yeniden tesis edilerek; biyolojik çeşitliliğin artmasõna katkõ yapõlmõş, erozyon 
durdurulmuş, barajlarõn ömrü uzatõlmõş, tarõm alanlarõnõn ve yerleşim yerlerinin sel ve 
taşkõnlardan zarar görmesi önlenmiş olacaktõr.  

 
Ağaçlandõrmalarõn doğal dengenin oluşturulmasõ bakõmõndan yapmõş olduğu bu doğrudan 

katkõlar yanõnda, ekonomiye sağladõğõ dolaylõ katkõlar da büyük önem taşõmaktadõr.  
 

c) Rekreatif ve turistik etkisi : 
 
Köy, kasaba ve şehirler civarõnda halkõn dinlenme yeri gereksinimini karşõlamak ve aynõ 

zamanda orman ve ağaç sevgisini artõrmak için yapõlacak ağaçlandõrmalar (örneğin; yeşil kuşak 
ağaçlandõrmalarõ), hem rekreatif ve hem de  turistik gelişmeleri olumlu yönde etkilemektedir. 
Çağõmõzda ağaçlandõrmalarõn insan sağlõğõna ve dolayõsõyla iş verimine olan olumlu katkõsõ, 
ekonomik hesaplar yanõnda dikkate alõnmasõ zorunlu olan parasal katkõnõn üstünde bir katkõdõr. 
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d) İstihdama etkisi : 
 

Makine ve işçi gücü ile yapõlan ağaçlandõrma çalõşmalarõnõn istihdama etkisi de büyük bir 
önem taşõmaktadõr. İşçi gücüyle yapõlacak ağaçlandõrmalarda 1 hektar tesis (arazi hazõrlõğõ + 
dikim) için 90 adam/gün, 1 hektar bakõm için 34 adam/gün� e; makineli ağaçlandõrma 
çalõşmalarõnda ise 1 hektar tesis (arazi hazõrlõğõ + dikim) için 25 adam/gün, bakõm için ise 27 
adam/gün� e gereksinim vardõr. Buna göre bu plan döneminde yapõlacak olan tesis ve bakõm 
çalõşmalarõ ile toplam 201 bin 626 adam/yõl istihdam sağlanmõş olacaktõr (Tablo 127). 
 
Tablo 127: VIII�nci B.Y.K.P. Döneminde Yaratõlacak İstihdam Miktarõ 
  

Ağaçlandõrma 

Faaliyet Türü Metod (Ha) 

1 Ha. İçin 
Gerekli 

Adam/Gün 

İstihdam 
Adam/Yõl 

Emek-Yoğun 154.000 90 69.300 
Tesis 

Makineli 126.000 25 15.750 
Emek-Yoğun 630.143 34 107.124 

Bakõm 
Makineli 70.016 27 9.452 

Toplam 201.626 
NOT: 1) Bir yõllõk çalõşma süresi 200 işgünü kabul edilmiştir. 

2) Plan dönemi tesis hedefinin (280000 ha.) % 45'i  makinalõ  126.000 ha., % 55'i emek- 
    yoğun 154.000 ha. olarak-Bakõm hedefinin (700159 ha.) % 90'õ emek-yoğun 630143  
    %10'u makinalõ (70016 ha.) alõnmõştõr. 

 

11.4.2. Uzun Dönemde Beklenen Gelişmeler (2001-2023) 
 
2001-2023 yõllarõnõ kapsayan dönem için 1.680.000 hektar ağaçlandõrma yapõlmasõ 

hedeflenmiştir. Ayrõca, ülkemizde orman rejimi içindeki potansiyel ağaçlandõrma sahalarõnõn 
2030 yõlõ sonuna kadar ağaçlandõrõlmasõ hedeflenmiş olup bu miktar 2 240 000 hektardõr (Tablo 
128). 
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Tablo 128: 2001-2023 ve2001-2030 Dönemleri Ağaçlandõrma Hedefleri 

 

 
Yõllar 

 
Ağaçlandõrma Tesis (Ha.) 

2001 50000 
2002 50000 
2003 55000 
2004 60000 
2005 65000 
2006 70000 
2007 75000 
2008 75000 
2009 75000 
2010 75000 
2011 75000 
2012 75000 
2013 75000 
2014 75000 
2015 75000 
2016 75000 
2017 75000 
2018 75000 
2019 80000 
2020 80000 
2021 85000 
2022 85000 
2023 100000 

Toplam 1680000 
2024 80000 
2025 80000 
2026 80000 
2027 80000 
2028 80000 
2029 80000 
2030 80000 

Toplam 2240000 
 

11.5. Sorunlar  
 
 Ağaçlandõrma çalõşmalarõnda karşõlaşõlan temel sorunlar aşağõda belirtilmiştir. 
 
1. Ağaçlandõrma yapõlacak potansiyel sahalarda, genel olarak orman kadastro çalõşmalarõ 

tamamlanamamõştõr. Bu yüzden gerek yer seçiminde ve gerekse orman-halk ilişkilerinde 
sorunlar yaşanmaktadõr. 

 
2. Ağaçlandõrma makro planlarõ tamamlanamamõş olup, potansiyel ağaçlandõrma sahalarõnda 

çalõşmalara başlanõlmadan önce, detaylõ uygulama projeleri zamanõnda 
düzenlenememektedir. 
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3. Envanter çalõşmalarõnda verimli orman olarak gözüken 0,11-0,40 kapalõlõktaki orman 
alanlarõndan doğal gençleştirme koşullarõnõ yitirmiş ve ağaçlandõrmaya uygun potansiyel 
alanlar belirlenmemiştir. 

 
4. Ağaçlandõrmalarda bazõ koşullarda, õslah edilmiş uygun materyalin kullanõlmamasõndan 

doğan sorunlar mevcuttur. 
 
5. Büyük emek, zaman ve para harcanarak tesis edilmiş olan ağaçlandõrma sahalarõnda, 

silvikültürel çalõşmalar ihmal edilmektedir. 
 
6. Ağaçlandõrma çalõşmalarõnõn yapõldõğõ yöredeki köylere ORKÖY kredileri yeterli ve etkin bir 
şekilde aktarõlamamaktadõr. 

 
7. Ağaçlandõrma hizmetlerinin tamamõ teknik ağõrlõklõ ve uzmanlõk isteyen faaliyetlerdir. 208 

adet AGM Mühendisliğinin 127 adedi dolu olup, 81 adedinde mühendis bulunmamaktadõr. 
 
8. Etüt Proje Başmühendisliklerinin kuruluşlarõ halen tamamlanamamõş olup, yeterli teknik ve 

yardõmcõ eleman yoktur. 
 
9. Ağaçlandõrma çalõşmalarõnda arazide çalõşmalarõ yönlendiren yeterli sayõda ve nitelikte 

yardõmcõ eleman bulunmamaktadõr. 
  

10. AGM birimlerinde yeterli araç ve gereç bulunmamaktadõr, varolan araçlarõn % 68�i 
ekonomik ömürlerini doldurmuş olup, verimli çalõştõrõlamamaktadõr. 

 
11. Orman Bakanlõğõnõn bugünkü yapõlanmasõ, ormancõlõk hizmetlerinin etkin ve ekonomik 

düzeyde gerçekleştirilmesini sağlayacak durumda değildir. 
 
12. Orman Bakanlõğõnõn bünyesinde çalõşan idari ve teknik personelin özlük haklarõnda da 

sorunlar bulunmaktadõr. 
 
13. Ağaçlandõrma çalõşmalarõnda; üniversiteler, araştõrma kuruluşlarõ ve uygulayõcõ birimler 

arasõnda yeterli iletişim ve eşgüdüm bulunmamaktadõr. 
 

14. Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü finansman darboğazlarõ nedeniyle 
verimli çalõşamamaktadõr. Ağaçlandõrma fonuna yasal olarak aktarõlmasõ gereken 
kaynaklarõn çoğu aktarõlmamakta; ayrõca, genel bütçeden yeterli ödenek  ayrõlmamaktadõr. 

 
11.6. Çözüm Önerileri, Vasõtalar ve Politikalar  

  
Ülkemizin ağaçlandõrma hedeflerine ulaşõlmasõ için izlenmesi gereken politikalar, aşağõda 

maddeler halinde belirtilmiştir. 
 

1. Ağaçlandõrma, erozyon kontrolü ve mera õslahõ yatõrõmlarõ; yerel, ülkesel ve küresel bazlarda 
yaşamsal öneme sahiptir. Bu yatõrõmlarõn doğal, sosyal, ekonomik ve kültürel açõlardan 
topluma sağladõğõ sõnõrsõz yararlar nedeniyle kalkõnma planlarõ ve yõllõk programlarda �Özel 
Önem Taşõyan Sektör� olarak yer almalõdõr. 
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2. Potansiyel ağaçlandõrma sahalarõnda halen orman ve arazi kadastro çalõşmalarõ yapõlmamõş 
yörelerdeki kadastro çalõşmalarõ, hõzla tamamlanarak mülkiyet problemleri halledilmelidir. 

 
3. Modern teknik olanaklardan da yararlanõlarak, Türkiye�nin makro ağaçlandõrma planõ 

tamamlanmalõdõr. Potansiyel sahalardan öncelikle endüstriyel amaçlõ ve özellikle hõzlõ 
gelişen türlerle orman kurmaya uygun olanlarõ belirlenerek, uygulama projeleri 
düzenlenmelidir. Bu alanlar sürekli olarak bu amaç için kullanõlmalõdõr. 

 
4. Ülkemizin gereksinim duyduğu odun hammaddesinin, herhangi bir darboğaz yaratmadan ve 

dõş alõma gitmeden tamamen yurt içi imkanlarla karşõlanmasõ esastõr. Bunun için de mevcut 
verimli ormanlarõn, devamlõlõk prensibi içerisinde rasyonel bir şekilde işletilmesi, bozuk 
orman alanlarõ ve orman içi açõklõklar ile, orman rejimi dõşõndaki uygun bazõ hazine ve tarõm 
alanlarõnda, yetişme ortamõ koşullarõ ve yörenin odun hammaddesi ve halkõn sosyo-
ekonomik gereksinimleri göz önünde tutularak, kõsa zamanda en yüksek odun hasõlatõ alacak 
şekilde yoğun-kültür yöntemleri ile ve öncelikle hõzlõ gelişen türlerle ağaçlandõrõlmasõ 
gereklidir. 

 
5. Yanan ormanlarda ağaçlandõrmaya konu edilecek alanlar, toprak yapõlarõ bozulmadan ve 

orman-halk ilişkileri yönünden ortaya çõkabilecek olumsuz etkilere de maruz kalmadan, yõlõ 
içerisinde ağaçlandõrõlmalõdõr. 

 
6. Ağaçlandõrõlmasõ planlanan orman alanlarõ içerisinde saha bütünlüğünü bozan küçük parçalar 

halindeki dağõnõk sahipli araziler istimlak edilerek saha bütünlüğü sağlanmalõdõr. 
 

7. Ağaçlandõrmalarõn başarõya ulaşmasõ için, ORKÖY kredilerinin bu yörelerde kõrsal kesimde 
yaşayan halka aktarõlmasõ ve ağaçlandõrma çalõşmalarõnda kõrsal kalkõnmayõ hedefleyen 
havza bazõnda projelerin düzenlenmesi ilke olmalõdõr. 

 
8. Kesinleşmiş olan yõllõk ağaçlandõrma programlarõnda yõl içerisinde değişiklikler 

yapõlmamalõdõr. 
 

9. Ağaçlandõrma yatõrõmlarõ, endüstriyel amaçlõ ağaçlandõrma yatõrõmlarõ ve hizmet üretimi 
amaçlõ ağaçlandõrma yatõrõmlarõ (toprak koruma, su verimini artõrma, bozulan doğal 
dengenin ve biyolojik çeşitliliğin yeniden sağlanmasõ, toplum sağlõğõ, estetik, turistik ve 
diğer hizmetler)  olmak üzere iki ana bölüme ayrõlmaktadõr. Hayati önemi olan bu hizmetler 
için yeterli, düzenli finansman kaynaklarõ sağlanmalõdõr. Ağaçlandõrma yatõrõm maliyetlerini 
azaltõcõ önlemler alõnarak, yatõrõm masraflarõnda tasarruf sağlanmalõ ve maliyeti artõrõcõ, 
rasyonel olmayan başmühendislik ve mühendislikler yeniden değerlendirmeye tabi tutulmalõ 
ve kuruluşlarõ gözden geçirilmelidir. 

 
10. 4122 sayõlõ yasayla ağaçlandõrma fonuna sağlanan kaynaklarõn aktarõlmasõnda yaşanan 

aksaklõklarõn giderilmesi amacõyla, yasada gerekli düzenlemeler yapõlmalõ ve yaptõrõm 
getirilerek, yasaya işlerlik kazandõrõlmalõdõr. Bu yasayla ağaçlandõrma yapma yükümlülüğü 
verilen kuruluşlar, bünyelerinde orman mühendisi istihdam etmeli veya bu ağaçlandõrmalar 
Orman Bakanlõğõ�nõn kontrolünde gerçekleştirilmelidir. 

 
11. Ağaçlandõrma plan hedeflerinin gerçekleşebilmesi için, Ağaçlandõrma Fonundan 

karşõlanamayan finansman, Genel Bütçeden her yõl düzenli olarak karşõlanmalõdõr. 
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12. Mera alanlarõnõn yetersiz ve õslah edilmemiş oluşu ve düzensiz otlatma baskõsõ nedeniyle, 
bazõ potansiyel ağaçlandõrma alanlarõnda uygulama yapõlamamaktadõr. Bu olumsuzluklar 
ağaçlandõrma çalõşmalarõnõ kõsõtladõğõndan, ilgili Mera Yasasõ ve Yönetmeliği gereği 
yapõlmasõ zorunlu olan çalõşmalar hõzlandõrõlmalõdõr. Ayrõca, orman alanlarõndaki düzensiz 
otlatma baskõsõnõ azaltmak amacõyla, ahõr hayvancõlõğõna geçiş desteklenmelidir. 

 
13. Orman köylüsünün sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmek, sosyal ormancõlõğõ geliştirmek 

ve ağaçlandõrma çalõşmalarõnda köylü desteğini sağlamak amacõyla, uygun ekolojik şartlarõn 
bulunduğu alanlarda ikincil ürün verebilen ağaç ve ağaççõk türlerine daha çok yer 
verilmelidir. Ayrõca, ağaçlandõrma sahalarõnõn köy tüzel kişilikleri tarafõndan bedeli karşõlõğõ 
korunmasõ uygulamalarõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 

 
14. Sulanabilir ve sulanamayan tarõm alanlarõnda ekolojik istekleri dikkate alõnarak; Kavak, 

okaliptüs, kõzõlağaç ve diğer yapraklõ ve ibreli hõzlõ gelişen türlerle yapõlan  ağaçlandõrmalar 
özendirilmelidir. Ormanlarõn ve ormancõlõğõn hõzlõ gelişen uygun türlerle tarõm alanlarõna 
indirgenmesi ve bu alanlarda agro-silvo-pastoral yaklaşõmlarõn desteklenmesi, odun 
hammaddesi darboğazõnõ aşabilmek için zorunlu bir yoldur. Bu amaçla köylü ve diğer özel 
teşebbüse, vergi muafiyeti dahil her türlü mali kolaylõklar sağlanmalõ ve odun hammaddesi 
kullanan endüstri kuruluşlarõnõn kendi gereksinimlerini karşõlamak üzere orman kurmalarõ 
desteklenmelidir. 

 
15. GAP sahasõ dahilinde yapõlacak ağaçlandõrma planlarõna ve uygulamalarõna özel önem 

verilmelidir. Fõrat ve Dicle õrmaklarõnõn yukarõ havzalarõnda barajlarõn siltasyonla 
dolmalarõnõ geciktiren ve ömürlerini uzatacak olan ağaçlandõrma, erozyon kontrolü ve mera 
õslahõ çalõşmalarõ barajlarõn inşaatõndan önce başlatõlmalõ ve hõzla tamamlanmalõdõr. 
Sulanabilen aşağõ havzalarda ise bu alanlarõn en az % 5�i kavak, söğüt ve uygun yetişme 
ortamlarõnda okaliptüs ve benzeri hõzlõ gelişen türlere ayrõlmalõ, ayrõca tarõm ürününün kalite 
ve kantitesini arttõracak koruyucu orman şeritleri ve rüzgar perdeleri tesislerine yer verilmesi 
özendirilmelidir. 

 
16. Ağaçlandõrmalarda kaliteli tohum, fidan üretimi ve kullanõmõ ile diğer ağaç õslahõ 

prensiplerine uyulmasõna özen gösterilmelidir. Tohum bahçelerinden elde edilen õslah 
edilmiş tohumlardan üretilen fidanlarõn, öncelikle endüstriyel amaçlõ ağaçlandõrmalarda 
kullanõlmasõ sağlanmalõdõr. Orijini belirli olmayan fidanlarla kesinlikle ağaçlandõrma 
yapõlmamalõ ve ağaçlandõrma alanlarõnda kullanõlan orijinlere ilişkin istatistiklerin 
tutulmasõna özen gösterilmelidir. 

 
17. Ağaçlandõrma çalõşmalarõnda taahhüt usulüne devam edilmeli; arazi hazõrlõğõ, dikim ve 

dikimi izleyen bakõm işlerinin birlikte ihale edildiği yõllara sari ihale pilot uygulamalarõna 
devam edilmeli, alõnacak sonuçlara göre yön verilmelidir. 

 
18. Ağaçlandõrmalarda verimliliği arttõrmaya yönelik her hürlü araştõrma çalõşmalarõna hõz 

verilmelidir. Ormancõlõkla ilgili araştõrma kuruluşlarõ etkin hizmet şartlarõna 
kavuşturulmalõdõr. Ayrõca meslek içi eğitimlerine ağõrlõk verilmelidir. Araştõrma, uygulama 
ve eğitimlerde üniversitelerle sõkõ işbirliğine gidilmelidir. 

 
19. Ülkemiz için yaşamsal öneme haiz ağaçlandõrma, erozyon kontrolü, mera õslahõ, ağaç ve 

tohum õslahõ ve fidanlõk faaliyetlerinin yayõm ve tanõtõmõ konusuna önem verilmeli, bu 
konuda sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapõlarak; halkõn bilgilendirilmesi, çalõşmalara 
katõlõmõ, çalõşmalarõ benimsemesi ve desteklemesi sağlanmalõdõr. 
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20. Ağaçlandõrma, erozyon kontrolü, mera õslahõ, tohum õslahõ, fidan üretimi ve planlama ve 
proje konularõnda Avrupa Birliği, Türk Cumhuriyetleri, Avrasya ve Ortadoğu ülkeleri ile 
işbirliğine önem verilmelidir. 

 
21. Bakanlõğõn ağaçlandõrma konularõyla ilgili dõş kaynaklõ projelerin seçiminde ve 

uygulamasõnda ülke yararlarõ ön planda tutulmalõ, bu konularda üniversite ve araştõrma 
kurumlarõ ile sõkõ işbirliği yapõlmalõdõr. 

 
22. Amenajman planlarõnda verimli orman olarak gözüken 0,11-0,40 kapalõlõkta olup da doğal 

gençleştirme koşullarõnõ yitirmiş ve teknik yönden ağaçlandõrmaya elverişli olan alanlar, 
ağaçlandõrõlmasõ gereken alanlara katõlmalõdõr. 

 
23. Ağaçlandõrõlmõş ve biyolojik istiklaline kavuşmuş sahalarda, OGM� ce her türlü silvikültürel 

müdahaleler, zamanõnda yapõlmalõ ve bu sahalarõn korunmasõna büyük önem verilmelidir. 
 
24. Her türlü ağaçlandõrma çalõşmasõnõn istenilen düzeyde ve kalitede gerçekleştirilebilmesi için, 

teknik ve yardõmcõ eleman açõğõ kapatõlmalõdõr. Tayin ve terfilerde liyakat esas alõnmalõdõr. 
 
25. Uygulamalar için gerekli olan her türlü projelerin zamanõnda düzenlenebilmesi ve proje 

uygulamalarõnõn izlenebilmesi için, Etüt-Proje Başmühendisliklerinin teknik ve yardõmcõ 
eleman açõğõ kapatõlarak, kuruluşlarõ tamamlanmalõdõr. 

 
26. Bakanlõğõn konuyla ilgili taşra birimlerindeki araç ve gereç açõğõ ivedilikle kapatõlmalõdõr. 
 
27. Orman Bakanlõğõ Merkez ve Taşra birimleri yeniden yapõlanmalõ, taşra birimleri tek bölge 

müdürlüğü çatõsõ altõnda toplanmalõdõr. 
 
28. Personelin özlük haklarõ, daha verimli çalõşmayõ özendirecek şekilde iyileştirilmelidir. 

Çalõşanõn işe motivasyonunu artõracak ekonomik ve sosyal haklar, günün şartlarõna, işin risk 
ve güçlüğüne göre yeniden gözden geçirilmeli, bu şekilde emeğin ve sermayenin verimliliği 
artõrõlmalõdõr. 

 
29. Ağaçlandõrmalarda makine, doğa ve insan arasõndaki ilişkiler; emek ve zaman kaybõna neden 

olan davranõş ve tutumlar irdelenmeli ve ergonomiye önem verilmelidir. 
 
30. Hõzlõ gelişen türlerle yapõlan endüstriyel plantasyonlar dõşõndaki ağaçlandõrmalarda; karõşõk 

orman kurulmasõ amaçlanmalõ, yangõna duyarlõ yörelerde yapõlacak uygulamalarda, yangõna 
dayanõklõ türlere yer verilmeye devam edilmeli, arazi hazõrlõğõ çalõşmalarõnda doğal 
vejetasyonun ve biyolojik çeşitliliğin korunmasõna gereken özen gösterilmelidir 

 
KAYNAKLAR: 
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BÖLÜM-12 

 
TOPRAK MUHAFAZA VE MERA ISLAHI 

 
 12.1. Toprak Muhafaza 
 
 12.1.1. Giriş 
 
 Toprak muhafaza, toprağõ doğru biçimde kullanmak demektir. Yani, toprağõn vasfõnõ ve 
devamlõlõğõnõ tehlikeye sokmadan kullanmaktõr. O halde toprak muhafaza, toprak verimliliğinin 
sürdürülebilir olmasõdõr. 
 
 Toprak verimliliğinin sürdürülebilir olmasõ ise erozyon kontrolu tedbirlerine, topraktaki 
organik maddenin varlõğõna ve toprağõn uygun fiziksel özelliklerinin devamõna bağlõdõr. 
 
 İnsanoğlu özellikle son yüzyõlda, ihtiyaç duyduğu doğal kaynaklarõ aşõrõ kullanma, 
kirletme veya  tamamen yok etme yoluyla yaşadõğõ Dünya�yõ yaşanmaz  bir şekle 
dönüştürmektedir. Bitki örtüsünün tahribi, yanlõş arazi kullanõmõ suretiyle başlatõlan tahribat 
zamanla gelişerek bitki örtüsünden yoksun, çõplak ve çöle benzeyen sahalarõn oluşumuna sebep 
olmaktadõr. 
 
 7000 yõl önce Mezopotamya�da sulu ziraatle gelişen ekonomik düzen ve buna bağlõ 
medeniyet, Dicle ve Fõrat�õn yukarõ havzalarõnda orman tahribatõ, meralarõn aşõrõ kullanõlmasõ 
sonucunda tarõmõn can damarõ olan su kaynaklarõ azalmõş, sel ve taşkõnlarla  sulama kanallarõ 
tahrip olmuş ve neticesinde Mezopotamya medeniyeti tarihe karõşmõştõr. Diğer taraftan erozyonla 
oluşan Seyhan, Ceyhan ve Göksu deltalarõ, İstanbul Halicin bugünkü kirlilik durumu gözle 
görülen yakõn tarihin ders alõnacak olaylarõdõr. 

 
Çünkü, Anadolu dünyanõn en eski yerleşim merkezlerinden biri olup tarih boyunca yer 

yer yoğun olarak hayvancõlõk ve tarõm faaliyetlerine sahne olmuştur. Tabiat üzerindeki insan 
müdahaleleri yoğunlaştõkça, doğal denge de giderek bozulmaya başlamõştõr. Daha çok dağlõk 
yörelerde ve göçebe hayvancõlõk sisteminin bir sonucu olarak ortaya çõkan dağõnõk ve düzensiz 
kõrsal yerleşim düzeni, nüfusun giderek artmasõ nedeniyle mevcut tarõm alanlarõndan başka yeni 
tarõm alanlarõna ihtiyaç duyulmasõ ve buna ilaveten mekanizasyonun devreye girerek,tarõm 
alanlarõnõn orman ve mera alanlarõ aleyhine genişlemesi sonucunda; tabiat üzerindeki insan 
müdahaleleri yoğunlaşmõş ve erozyonun bugünkü tehlikeli duruma gelmesine yol açmõştõr.   
 
 Erozyon nedeniyle topraklarõn ve jeolojik yapõyõ oluşturan ana materyalin aşõnmasõyla, 
sahada toprak-bitki-su dengesi bozulmakta ve doğal ortamõn potansiyeli kaybolmaktadõr. Aşõnma 
sonucu ortaya çõkan sedimentlerin baraj rezervuarlarõna birikmesi, barajlarõn su taşõma 
kapasitesini düşürdükleri gibi barajlardan optimal düzeyde yararlanõlmasõnõ da engellemektedir. 
Sellerin tarõm alanlarõnõ basmasõ, arazilerin verim değerinin düşmesine, ileri düzeyde de verimin 
ortadan kalkmasõna neden olmaktadõr. 
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 12.1.2. Erozyonun Tanõmõ ve Çeşitleri 
 

• Erozyonun Tanõmõ 
 
 Erozyonun kelime anlamõ: bir varlõğõn bir değeri yerine getirilemeyecek şekilde yok 
olmasõdõr. Toprak biliminde ise;  yeryüzündeki anamateryalin çeşitli etkenlerle aşõnõp taşõnmasõ 
olayõdõr. Erozyon, tabiatõn normal süreci içinde meydana geliyorsa normal erozyon; insanõn 
tabiattaki toprak, su ve bitki arasõndaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana 
geliyorsa hõzlandõrõlmõş erozyon adõnõ almaktadõr. Normal erozyon, genellikle insan müdahalesi 
olmayan yerlerde görülür ve çok yavaş olarak gelişir. Meralarõn aşõrõ derecede otlatõlmasõ, 
ormanlarõn tahrip edilmesi ile daha az korunan toprak, su ile kolayca taşõnabilmektedir ve 
erozyon hõzlanmaktadõr. 
 

• Yapõcõ Unsurlara Göre Erozyonun Çeşitleri 
 

Özellikle ülkemizde tahribatõ büyük boyutlara ulaşan su erozyonu, erozyon çeşitleri 
içerisinde en önemlisidir. Su erozyonundan sonra diğer erozyon çeşitleri önem sõrasõna göre; 
rüzgar, çõğlar, heyelanlar ve buzullar olarak sõralayabiliriz. Çõğ zaman zaman can ve mal 
kayõplarõna neden oluyorsa da su erozyonu afeti karşõsõnda ikinci planda kalmaktadõr.  
 

• Su Erozyonu 
 

Su erozyonu, diğer erozyon çeşitleri içerisinde en yaygõn ve en etkili olanõdõr. Bunun için, 
toprak erozyonu denildiğinde akla su erozyonu gelmektedir. Türkiye topraklarõnõn % 86�sõnda 
erozyon vardõr. Böylece su erozyonunun etkilediği alan 66.9 milyon hektarõ bulmaktadõr. 
Yurdumuzdaki önemli can ve mal kayõplarõ su erozyonu sonucu meydana gelmektedir. 
 

• Çõğ 
 

Türkiye�nin aşõrõ derecede ormansõzlaşmõş, yükseltisi yurdun diğer kõsõmlarõna oranla 
daha fazla ve yağõşlarõn genel olarak % 45� den sonraki meyilde kar şeklinde düştüğü Kuzey-
Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu�da çõğ olaylarõna sõkça rastlanmakta, can ve mal kayõplarõna neden 
olduğu gibi yerleşim yerlerini, yollarõ, turistik tesisleri ve devlet yatõrõmlarõnõ tehdit etmektedir. 
 

Türkiye�de yalnõz 1985 yõlõndan bugüne kadar 233 çõğ olayõ tespit olunmuş ve bu süre 
içinde 604 kişi hayatõnõ kaybetmiştir (1). 
 

Çõğ, pürüzsüzlüğü olmayan eğimi yüksek kayalõk ve otlu satõhlara düşen aşõrõ kar 
yağõşlarõnõn kaygan satõhtan kopmasõ ile aşağõ kõsõmlara doğru hõzõnõ ve miktarõnõ arttõrarak 
meydana gelen bir kar kitlesi akõmõ olayõdõr. Bu kar kitlesi önüne gelen insanlarõn ölümüne neden 
olabildiği gibi ev, ahõr, sõnai tesis v.b. gibi yerlere zarar vererek kara ve demiryollarõnõ 
kapatabilmekte günlerce trafiği aksatabilmekte ve sportif amaçlõ gezilerde insan ölümlerine 
neden olmaktadõr. 

 
• Rüzgar Erozyonu 

  
Rüzgar erozyonu sonucu verimli topraklarõn kaybõ, buharlaşmanõn hõzlanmasõyla toprak 

nemliliğinin azalmasõ, bitki büyümesinin yavaşlamasõ ulaşõmõn aksamasõ ve verimin düşmesi 
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olumsuzluklarõnõ ortaya çõkarmaktadõr. Taşõnan kum ve verimsiz toprak, üretken tarõm 
topraklarõnõ kaplayarak, tarõm yapõlamaz hale getirmektedir.  

 
12.1.3. Mevcut Durum 
 
Türkiye  jeomorfolojik  yapõsõ  itibariyle engebeli bir ülkedir. Nitekim ülkemizin toplam 

alanõnõn % 46�sõnõ % 40�dan fazla eğime ve % 80�den fazlasõnõ da % 15�den fazla eğime sahip 
sahalar teşkil etmektedir (2). İklim yarõ kurak, yağõşlar düzensiz ve şiddetli sağanak şeklindedir. 
Bütün bu olumsuz faktörlerin yanõnda, toprağõ normal yapõsõ ile korumasõ gereken ormanlar, 
yangõn ve kaçak kesim sonucu koruyucu vasfõnõ büyük ölçüde yitirmiş, meralarda aşõrõ otlatma ve 
tarla açmalarõ ile korumasõz hale gelmiştir. 

 
Erozyon bütün Dünya�da değişik şekil ve şiddette meydana gelmekte ise de yurdumuzda 

özellikle daha yaygõn ve hõzlõ seyretmekte ve hemen hemen her çeşidi bulunmaktadõr. Yüzeysel 
erozyon, oyuntu erozyonu, arazi kaymalarõ, rüzgar erozyonu ve çõğlar bunlarõn başlõcalarõdõr. 

 
Buna karşõn Türkiye�de, erozyonla savaş çalõşmalarõ ne yasal, ne teknik ve ne de sosyo-

ekonomik yönlerden rayõna oturmuştur. Bunun sonucu olarak ta toprak servetinin kaybõ yanõnda 
sõk sõk sel felaketleri meydana gelmektedir. 

 
En yakõn örnek olarak 1998�de Batõ Karadeniz selinde 30, 1995 İzmir selinde 63, ve yine 

1995 Senirkent selinde 74 vatandaşõmõz hayatõnõ kaybetmiş, rakamlara dökülmesi çok zor maddi 
zarar meydana gelmiş, insanlarõmõz acõ çekmişlerdir. 
 
 12.1.3.1. Erozyonun Nedenleri 

 
Doğal Yapõdan Kaynaklanan Nedenler 
 
• İklim 
 
İklimin erozyon üzerine etkisi; yağõş, sõcaklõk ve rüzgarla olmaktadõr. Bunlarõn içerisinde 

en önemlisi yağõş olup, yağõşõn da şekli, şiddeti, süresi ve rejimi erozyona farklõ etkiler 
yapmaktadõr. Diğer taraftan sõcaklõk, yağõşlarõn çeşidini, toprağõn donmasõnõ ve nem içeriğini 
etkilemek suretiyle detaylõ olarak erozyonun şiddetine tesir etmektedir. Bu açõdan Doğu Anadolu 
Bölgemizde toprağõn 50 cm. derinliğe kadar donmasõ ve sõcak havalarda gevşemesi olayõ, diğer 
bölgelerimizde yağmur ve rüzgar, erozyon olaylarõ açõsõndan önemlidir.Ülkemizin dünyadaki 
konumu nedeniyle özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri�nde yaz 
kuraklõğõ ve yağõş azlõğõ/yetersizliği diğer bölgelere göre daha fazladõr. Bu nedenden dolayõ, bitki 
örtüsünün zayõf olduğu bu bölgeler ülkemizin erozyondan en fazla etkilenen bölgeleridir. Çünkü, 
kurak ve yarõ kurak sahalarõn mevcut ekosistemlerinin bozulmasõ kolay ve hõzlõ olmakta ve 
bozulan ekosistemlerinin tekrar eski haline getirilmesi de zor ve pahalõ olmaktadõr. 

 
• Topografya 
 
Yamacõn eğim ve uzunluğu erozyonda etkili topografik etkenlerdir. Erozyonun şiddeti ve 

toprağõn yüzeysel akõşla taşõnmasõna neden olan faktörlerin başõnda eğim gelmektedir. 
 

 Dünyada  kara  kütlesinin ortalama yüksekliği 700 m., Avrupa�nõn 330 m., Afrika�nõn  
600 m., Asya�nõn 1010 m. olmasõna rağmen Türkiye�nin ortalama yüksekliği 1132 m.�ye 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    321 

ulaşmaktadõr. Yükselti basamaklarõ dikkate alõnarak yapõlan değerlendirme de 0-500 metre 
arasõndaki alanlar ülkemizin % 17,5�u, 500-1000 metre arasõndaki sahalar % 26,6�sõnõ 
kaplamakta, 1000-2000 metre arasõndaki alanlar ise % 45,9�a ulaşmaktadõr (3). 

 

Ülkemiz arazisinin eğimli ve engebeli olmasõ, orman ve ot örtüsünün tahrip edildiği 
alanlarda doğal dengenin hõzla bozulmasõ sonucunu doğurmaktadõr. Doğal dengenin bozulmasõ 
sonucu hõzla topraklarõn aşõnmasõ süreci başlamaktadõr. Erozyonun şiddetli olarak devam ettiği 
alanlarda altta bulunan jeolojik yapõ yer yer taşlõ ve kayalõk araziler halinde ortaya çõkmaktadõr. 

 
• Jeolojik ve Toprak Yapõsõ 
 

 Ülkemizin jeolojik ve toprak yapõsõ; genelde pekişme durumu zayõf, ayrõşmaya ve 
değişmeye karşõ fazla direnç göstermeyen taneli, tortul ve volkaniktir. Toprak ile jeolojik yapõ 
arasõnda sõkõ bir ilişki vardõr. En fazla aşõnmaya uğrayan zeminler Eosen ve Neojen zamanlara ait 
araziler ile volkanik kül ve tüflerdir. Genelde pekişme durumu zayõf, ayrõşmaya ve erozyona 
karşõ fazla direnç göstermeyen gevşek yapõlardan oluşan topraklarõmõz erozyona hassas bir 
yapõdadõr. Bu nedenle, en fazla aşõnan ve sellere en fazla malzeme veren kaynaklar kumlu, siltli, 
çakõllõ olan pekişmemiş araziler ile bünyesine su aldõğõnda kõsa sürede eriyebilen tuzlu ve alkali 
maddeler bakõmõndan zengin, milli ve killi depolar olmaktadõr. 

 

Ülkemizde, toprak örtüsünün tamamen yok olduğu eğimli alanlarda erozyonun şeklini, 
şiddet ve seyrini; jeolojik yapõyõ oluşturan ana materyalin yapõsõ, bünye özelliği, yağõş sularõnõ 
tutma ve geçirme kapasitesi gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri belirler. Öte yandan, kurak ve 
sõcak iklim şartlarõ altõnda Anadolu�nun kapalõ havzalarõnda çökelmiş olan tuzlu, alkali maddeler 
bakõmõndan zengin killi, marnlõ ve jipsli depolarda kimyasal erozyon ön plana geçmiştir. 

 

Ülkemizde, bazõ ana kayalar üzerinde oluşan toprak aşõnmasõ; kayalõk-taşlõk alanlarõn 
ortaya çõkmasõna ve dolayõsõyla buralarõn VIII. sõnõfa giren araziler haline gelmesine yol açmõştõr. 

 
• Bitki Örtüsü ve Ölü Örtü 
 

 Çõplak arazilere oranla bitki örtüsü ile kaplõ arazilerde erozyon daha az meydana 
gelmektedir; çünkü, bitki örtüsü intersepsiyonla toprağa ulaşan yağõşõn miktarõnõ, şiddetini ve 
mekanik etkisini azaltõr,köyleriyle toprağõ sarar ve taşõnmasõnõ önler. Orman topraklarõ ise, suyun 
akõş hõzõnõ azaltõr ve suyun toprağa sõzmasõnõ artõrarak erozyonun şiddetini düşürür. Ayrõca; bitki 
örtüsü, toprak yüzeyinde biriktirdiği ölü örtü ile toprağõ yağmura karşõ korumaktadõr. Özellikle, 
orman ölü örtüsü, en şiddetli yağõşlarõ yüzeysel akõma geçmeden toprak içerisine kolaylõkla 
geçirebilecek bir infiltrasyon kapasitesine sahiptir. 
 
 Sosyal ve Ekonomik Nedenler 

 

• Ormanlarõn Tahribi 
 

 Ülkemiz ormanlarõ, bilinçsiz ve usulsüz faydalanmalar, otlatma, tarla açma ve bilinçsiz 
endüstrileşme gibi çok değişik kullanõm amaçlarõ ile tahrip edilmekte ve antropojen step alanõna 
dönüştürülmektedir. Diğer taraftan bu alanlarõmõz orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle 1744/2 
madde  ve 2896/3302-2B gibi yasal düzenlemelerle orman tahdit alanõ dõşarõsõna çõkarõlmakta ve 
böylece ormansõzlaşma yaratõlmaktadõr. Mesela 1974-1994 yõllarõ arasõnda 412000 hektar alan 
orman tahdit alanõ dõşõna çõkartõlmõştõr (4). Son yõllarda sõk sõk sel afetlerine uğrayan Bolu ilinin 
Düzce, Yõğõlca ve Kaynaşlõ yerleşim birimlerinde 1968-1986 yõllarõ arasõnda 
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bu yasalarla ortaya çõkan orman azalmasõnõn sõrasõyla, 3876 ha., 2382 ha. ve 83,9  ha.olduğu 
saptanmõştõr (5). 

 

Ayrõca, Anadolu köylüsü, orman alanlarõnõn tümünü adeta bir mera alanõ gibi görmekte ve 
herhangi bir izin almaya gerek görmeksizin bu alanlarda  gelişigüzel-başõboş hayvan 
otlatmacõlõğõnõ sürdürmektedir. Ancak ,orman idaresince gençleştirmeye tefrik edilen sahalarõn 
dikenli tel ile koruma altõna alõnmasõ halinde bu otlatmaya zorda olsa engel olunabilmektedir. 

 

 Bu şekilde; devlete ait orman alanlarõnõn ve mera niteliği taşõmayan hazine arazilerinin 
düzensiz ve aşõrõ otlatma amaçlõ kullanõlmasõ da Türkiye�deki erozyonun artmasõnõn ana 
etkenlerinden birini oluşturmaktadõr. 

 

Her yõl meydana gelen yüzlerce orman yangõnõ ile de binlerce hektar orman yok 
olmaktadõr. Yüksek eğimli orman alanlarõnda, ormanõn ortadan kalkmasõ sonucunda erozyon 
hareketleri hõzla artmaktadõr: Yeşil örtünün bir anda yangõnlarla yok olmasõ, sağnak şeklinde 
yağan ilk yağõşlarla birlikte toprak kaybõna ve bir çok yerin bir daha yeşil örtü ile 
kaplanamayacak şekilde elden çõkmasõna, sahanõn taş ve kayalõğa dönüşmesine neden 
olmaktadõr. 

 
• Tarõm Alanlarõnda Yanlõş Arazi Kullanõmõ 
 

Ülkemizde yetenek sõnõflarõna göre tarõma uygun olmadõğõ halde tarõm yapõlan ve bu 
şekilde yanlõş kullanõlan arazinin alanõ 6.1 milyon hektarõ bulmaktadõr. 

 

Yanlõş arazi kullanõmõ, değişik amaçlara yönelik uygulamalarla giderek artmaktadõr. I. 
II.III. ve IV. sõnõf arazilerdeki yaklaşõk 172 000 hektar arazi yerleşme alanõ ve sanayi alanõ olarak 
kullanõlmaktadõr. Özellikle son 20 yõldan bu yana tarõm alanlarõ yerleşim ve ticari tesislerle işgal 
edilmesi büyük bir ivme kazanmõştõr. Bu durum tarõmda verimi azaltõrken aynõ zamanda sel ve 
taşkõnlarõ da artõrmõştõr. 

 

Diğer taraftan 2634 Sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu, 2547 Sayõlõ Yüksek Öğretim 
Kanunu�na 3711 Sayõlõ Kanun�la eklenen 18. Madde, 6831 Sayõlõ Orman Kanunu�nun  17. ve 
115. Maddeleri, 2924 Sayõlõ Orman Köylerinin Kalkõndõrõlmasõ Hakkõndaki Kanun ve 
değişiklikleri ( 3763 ve 4127 Sayõlõ kanunlar), 3213 Sayõlõ Maden Kanunu önemli ölçüde orman 
tahribatõna yol açmaktadõr (6). 

 
• Meralarda Aşõrõ Otlatma 

  

Verim kapasitesinin çok üzerinde ve düzensiz otlatõlan meralarda ot örtüsünün tahrip 
olmasõ yüzey erozyonunu arttõrmaktadõr. Mera kapasitesi aşõldõğõ andan itibaren, meradaki bitki 
örtüsü ve toprağõn yapõsõ bozularak erozyona elverişli hale gelir. Meralarda, doğru otlatma 
mevsiminin seçilememesi ve aksine ağõr otlatma yapõlmasõ, meralarõn aşõrõ derecede tahrip 
edilmesine ve toprağõn kompaklaşmasõna neden olur. Dolayõsõyla erozyonun kaynağõ olarak 
vasfõnõ kaybetmiş meralar büyük önem taşõr.  

 
• Dağõnõk ve Düzensiz Kõrsal Yerleşme 
 

Tabiatõ en çok kullanan, en çok bozan ve en çok düzelten de insandõr. Zaten insan 
müdahalesi olmadan meydana gelen erozyona normal erozyon denilmektedir. İnsan; tarõmsal, 
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sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarõ için bitki örtüsünü kaldõrarak, toprağõ diğer kullanõm şekillerine 
dönüştürmektedir. 

 
1997 nüfus sayõmõna göre, yurdumuzda orman içi ve civarõ köylerde 7,050 milyon insan 

yaşamaktadõr. Bu köylerin çoğu özellikle dağlõk alanlarda birden fazla mahallenin 
birleşmesinden meydana gelmektedir.Bu köylerin önemli bir bölümünde yeterli ekonomik gelire 
sahip olmayan fakir insanlar yaşamaktadõr. Bu durum, rakõmõ yüksek dağlõk alanlarda 
ekosistemin bozulmasõna ve böylece erozyonun hõzlanmasõna neden olmaktadõr. 

 

12.1.3.2  Türkiye�de ve Dünyada Erozyonun Boyutu 

 

Türkiye�de Erozyonun Boyutu 

 

Yurdumuzun ¾�ünde aktif erozyon (orta veya şiddetli erozyon) hüküm sürmektedir.  

  

Birim zamanda, yeni oluşan toprak miktarõ kadar, toprak taşõnmasõ varsa bunun için 
normal erozyon veya sõfõr şiddetteki erozyon ifadesi kullanõlõr. 

 
Erozyonun sõfõr ve hafif olduğu alanlarõn Türkiye yüzölçümüne oranõ % 13,86�dõr. 

Ülkemiz  topraklarõnõn  % 79,43  oranõnda orta,  şiddetli ve çok  şiddetli  erozyon  görülmektedir 
(7).  
 
 Türkiye Akarsularõnda Taşõnan Sediment Miktarõ 
 

 Türkiye�de erozyon en fazla sõrasõyla Fõrat, Dicle ve Yeşilõrmak Havzalarõ�nda 
görülmektedir. Toplam taşõnan sediment/toprak miktarõ 345 939 032 ton/yõl�dõr (8). Ancak, 
ölçümlerde yer almayan ve yatak yükü olarak ifade edilen kum çakõl gibi materyaller ile 
yamaçlardan akarak inen ve akarsulara ulaşmayan topraklarda dikkate alõndõğõnda Türkiye�deki 
erozyonun gerçekten 500 milyon tona hatta bazõ yazarlarõn değerlendirmelerine göre de 1 milyar 
tona ulaştõğõ ifade edilmektedir. Aynõ şekilde bu değerlendirmelere göre yapõlmõş olan hesaplar 
da Türkiye�deki erozyonun normal erozyondan 18-20 misli fazla olduğu belirtilmektedir. 

Erozyon sonucunda barajlarõmõzda biriken katõ materyaller, kullanõlabilir baraj rezervuar 
hacminde gözle görülür kayõplara neden olmakta, büyük yatõrõmlarla gerçekleşen barajlarõmõzõn 
ömrünü kõsaltmaktadõr. Özellikle, Keban, Karakaya ve Atatürk Barajlarõ�nõn çevresi bitki 
örtüsünden yoksun ve arazi de eğimlidir. Bu nedenle bu barajlar tahmin edilen zamandan önce 
ekonomik ömrünü tamamlayacaktõr.  

 
Dünyadaki Erozyonun Türkiye İle Karşõlaştõrõlmasõ 

 
 Türkiye�deki akarsular ile sadece yüzer halde taşõnan malzeme miktarõ ortalama olarak 
yõlda 345 milyon tonun üzerindedir. Dünyadaki akarsularda yüzer halde taşõnan katõ madde 
miktarõ toplam 20 milyar ton düzeyindedir. Türkiye�deki akarsularõn taşõdõğõ yüzer haldeki 
malzeme miktarõ, dünyada taşõnan katõ madenin 1/50�sine denk düşmektedir. 
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Ülkemizde 1 kilometrekarelik alandan aşõnarak akarsulara karõşan ince malzeme miktarõ, 

yõlda ortalama yaklaşõk 600 ton�dur. Dünyada ise yõlda ortalama 142  ton�dur. 
 
Ülkemizde birim alandan taşõnan katõ materyal miktarõ; Afrika�dan 22 kat, Avrupa�dan 17 

kat ve Kuzey Amerika�dan 6 kat daha fazladõr (9). 
 
Bu rakamlar, ülkemizdeki erozyonun çok şiddetli olduğunu göstermektedir. 
 
12.1.4. Erozyonun Zararlarõ 
 
Erozyon; toprak ve arazi kaybõ, topraklarõn su depolama güçlerinde azalmalar, topraklarõn 

verimsizleşmesi, verimli tarõm alanlarõnõn taşõntõ materyali ile örtülmesi, toprak işleme güçlüğü, 
sedimentasyon ve su kalitesinin bozulmasõ gibi zararlar meydana getirmektedir. Bunlar canlõlarõn 
yaşamlarõ ile onlarõn yaşadõklarõ ortamlarõ olumsuz etkilemektedir. İnsanlarõn açlõk ve 
yaşamlarõnõ yitirmeleri ile su ortamlarõnõn kirlenmesi gibi.. 

 
Son yõllara gelindiğinde, gerek dünya ve gerek ülkemizde ormansõzlaşma ve bununla 

bağlantõlõ olarak erozyon olaylarõnda bir artõşõn olduğu gözlenmektedir. Nitekim, tahminlere göre 
Dünya�daki yõllõk ormansõzlaşma miktarõnõn 10-15 milyon hektar olduğu, erozyonun ise 1968-
1984 yõllarõ arasõnda % 50  kadar arttõğõ ve toprak kaynağõnõn her yõl  % 0.7�sinin kaybolduğu 
belirtilmektedir (Ibanez ve Arko,1993). Ülkemizin orman ve mera alanlarõnda meydana gelen 
tahribat ve yanlõş arazi kullanõmõ sonucunda topraklarõmõzõn % 86�sõ erozyona uğramõştõr. 

 

Diğer taraftan hem dünyamõz, hem de ülkemiz son birkaç yõldan beri sõk sõk sel olaylarõna 
sahne olmaktadõr. Örneğin; 1990, 1994 ve 1995 yõllarõnda sõrasõyla Batõ Avrupa, Hindistan ve 
Tayland�da; 1998 ve 1999 yõllarõnda da Dünya�da 30�u  aşkõn ülkede sel olaylarõ meydana 
gelmiştir. Ülkemizde, Dünya�dakine benzer bir olgu yaşamõştõr. Örneğin; 1995 yõlõnda Senirkent, 
İzmir, Düzce ve Kaynaşlõ, 1998 yõlõnda Batõ Karadeniz ve 1999 yõlõnda Marmara, Akdeniz ve 
Ege Bölgelerin�de sellerin meydana gelmesi gibi. 

 

Sel olaylarõ sõrasõnda gerek Dünya�da ve gerek ülkemizde yüzlerce kişinin yaşamõnõ 
yitirdiği köprü, yol, kanal gibi tesislere ve tarõm alanlarõna zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Bu 
olgu, selleri erozyonun en önemli ve üzerinde titizlikle durulmasõ gereken bir zararõ olarak 
algõlanmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Bu nedenle, öncelikle seller ve erozyonun doğurduğu diğer 
zararlarla ivedilikle savaşõlmalõ ve bu amaçla ormansõzlaşma önlenmeli ve erozyon kontrolu 
çalõşmalarõ kapsamlõ olarak sürdürülmelidir. 

12.1.5. Erozyonla Savaş 
 

Yurdumuzda erozyonla mücadele eden kuruluşlardan en önemlisi Orman Teşkilatõdõr. 
Orman Bakanlõğõ Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü uzun yõllardan bu yana 
önemli çalõşmalar yapmaktadõr. Ancak, erozyonla mücadelede başarõlõ olmak için bilinen birçok 
aksaklõk ve eksikliklerin giderilmesinde fayda görülmektedir. 

 
12.1.5.1.  Erozyonla İlgili Yasal ve Kurumsal Yapõ 
 

Türkiye�de erozyon, sel kontrolu, rusubat ve taşkõn faaliyetleri; orman sõnõrlarõ içinde 
kalan veya orman rejimine alõnmasõ gereken yerlerde Orman Bakanlõğõ tarafõndan, tarõm 
alanlarõnda erozyon kontrolu çalõşmalarõ ise Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafõndan 
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yapõlmaktadõr. Ayrõca, sel ve taşkõnlarõ önlemek amacõyla dere mecralarõnda gerekli taşõntõ 
barajlarõnõn inşaatõ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü�nce yürütülmektedir 

 
• Orman Bakanlõğõ 
 
Türkiye'de erozyonla savaş ilk defa 1937 yõlõnda çõkarõlan 3116 Sayõlõ Kanun�un 79. 

Maddesi�nde yer almõştõr. Ayrõca, Orman Bakanlõğõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõndaki 3800 
Sayõlõ Kanun erozyonu önleyici her türlü tedbirlerin alõnmasõnõ  Ağaçlandõrma ve Erozyon 
Kontrolu Genel Müdürlüğü'ne vermiştir. Ülkemizde 1955 yõlõna kadar erozyon ile ilgili her hangi 
bir çalõşma yapõlamamõştõr.  İlk kez 1955 yõlõnda Tokat İlinin sel taşkõnlarõndan korunmasõna 
ilişkin çalõşmalarõ o günkü orman teşkilatõ üzerine almõştõr. Böylece Bakanlõğõmõzca "Toprak 
Muhafaza ve Mera Islahõ Çalõşmalarõna Ait Talimatname" 1957 yõlõnda çõkartõlmasõyla erozyon 
çalõşmalarõ disiplin altõna alõnmõştõr. 

 
Ülkemizin orman sõnõrlarõ içinde kalan veya orman rejimine alõnmasõ gereken yerlerdeki 

erozyon kontrolu faaliyetleri 6831 Sayõlõ Orman Kanun�un 58.Maddesi�nde yer almaktadõr. 
Kanunun 58. Maddesi şöyledir: �Devlet ormanlarõnõn hudutlarõ içindeki õrmak ve çay kenarlarõnõ 
ve bunlarõn kaynaklarõnõ tanzim edecek, sellerin husulüne ve yer kaymalarõna ve toprak aşõnma 
ve taşõnmalarõna mani olacak her türlü ağaçlandõrmalar ve teknik tedbirler orman idaresince 
yapõlõr. Ancak Devlet ormanõ içinden geçen demiryolu ve şoselerin her nevi tesisatõn tahkimi ve 
tamiri orman idaresine malumat verilerek alakalõlar tarafõndan yapõlõr.� 
 
 Ayrõca, 1992 yõlõnda çõkarõlan 3800 Sayõlõ Bakanlõğõn Kuruluş Yasasõnda, orman rejimi 
içerisinde ve yeniden orman rejimine alõnacak yerlerde gerekli ağaçlandõrmalar yapõlmasõ ve 
erozyonun önlenmesi görevinin Orman Bakanlõğõ�na ait olduğu hususunda hükümler 
bulunmaktadõr. 
 
 1995 yõlõnda ise Türkiye�de ağaçlandõrma ve erozyon kontrolu çalõşmalarõnõ hõzlandõran 
ve bu çalõşmalar için gerekli finansmanõn nereden ve nasõl karşõlanacağõnõ belirleyen 4122 Sayõlõ 
�Milli Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu� çõkarõlmõştõr.  
 

• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
 
 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü�nün 3202 Sayõlõ Kuruluş Kanunu�nda �Toprak 
erozyonunu önleyici, giderici ve azaltõcõ, toprak ve su dengesinin kurulmasõ ve korunmasõnõ 
sağlayõcõ tedbir almak, gerekli tesisleri yapmak ve yaptõrmak� görevleri arasõnda 
bulunmaktadõr.Ancak, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu kanun çerçevesinde tarõm 
alanlarõnda ve değişik derecelerde erozyon problemi olan sahalarda çalõşmaktadõr. Çalõşma 
tekniği genellikle tarõm amaçlõ seki inşa etmek ve taşlõ arazilerin temizlenerek tarõma açmak, 
sulama göleti inşa etmek gibi tarla içi çalõşmalar yanõnda rüzgarõn yol açtõğõ aşõnmalarõ önleme, 
kumul õslahõ ile gölet havzalarõnda gerekli erozyon tedbirleri almak şeklinde olmaktadõr. 
 

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
 
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü�nün 1953 yõlõnda çõkarõlan 6200 Sayõlõ Kuruluş 
Kanunu�nunda �Taşkõn sular ve sellere karşõ koruyucu tesisler meydana getirmek, akarsularda 
õslahat yapmak ve icabedenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek ve yapõlan tesislerin 
işletmelerini (çalõştõrma, bakõm ve onarõm) sağlamak� gibi işler görevleri arasõnda sayõlmõştõr. 
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 Kanundan anlaşõldõğõ gibi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü�ne erozyonun önlenmesi 
görevi verilmemiş ve sadece selin zararõnõ azaltõcõ tesislerin yapõlmasõ şeklinde görevler 
verilmiştir. Ancak, inşa edilen küçük ölçekli barajlarõn erozyonla çalõşamaz hale gelmesinden 
sonra erozyon kontrolu önlemleri alõnmasõ gereği duyulmuş ve 1958 yõlõndan sonra bu 
çalõşmalara başlanmõştõr. Bu çalõşma içerisinde sel derelerinde yatak erozyonunun (kõyõ ve taban 
oyulmalarõ, yamaç göçmeleri ve heyelanlar) önlenmesine ve õslahõna ağõrlõk verilmiştir. Ayrõca 
DSİ tarafõndan küçük çapta da yandere havzalarõnda gerekli ağaçlandõrma ve toprak muhafaza 
çalõşmalarõ yapõlmõşsa da bu çalõşmalarõn kapsamõ çok sõnõrlõ tutulmuştur. 
 

 Bunun yanõnda Orman Bakanlõğõ�nõn 1995 yõlõnda çõkarmõş olduğu Milli Ağaçlandõrma 
ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanununda �Barajlarõn Su Toplama Havzalarõnda Mülkiyetin 
6200 Sayõlõ Kanunla kendisine verilen görevler için tahsis edilen, izin veya irtifak hakkõ tesis 
edilen sahalarda ağaçlandõrma ve erozyon kontrolu çalõşmalarõnõ ve bakõm ile koruma işlerinin 
DSİ�nce yapõlmasõnõ emretmesine rağmen bugüne kadar kayda değer bir uygulama 
yapõlmamõştõr. 
 

12.1.5.2. Türkiye�de Erozyon Kontrolu Çalõşmalarõna Halkõn Katõlõm Eğilimi 
 

 Türkiye�de sürdürülen erozyon kontrolu ve ağaçlandõrma çalõşmalarõna halkõn katõlõmõ 
istenilen düzeyde değildir. Bunun en önemli nedeni; yukarõ havzalarda yaşayan fakat tahribata 
neden olan fakir halkõn aşağõ havzalarda meydana gelen zarardan fazla etkilenmemesidir. Yeterli 
tarõm alanõ bulunmayan bu bölgelerimizde halk geçimini kõt tarõm ve sürü hayvancõlõğõndan 
sağlamaktadõr. Halk uygun olmasa da potansiyel erozyon kontrolu sahalarõnda ve mera 
alanlarõnda aşõrõ derecede hayvan otlatabilmektedir. Çalõşmalara, ellerinden bu sahalarõn 
alõnacağõ endişesi ile karşõ çõkmaktadõrlar. 
 

 Özellikle ahõr hayvancõlõğõna dönmüş ve başõboş hayvancõlõktan vazgeçmiş daha zengin 
köylerde bu tip bir direniş çok daha az görülmektedir. Halbuki erozyonla mücadele 
çalõşmalarõnda, problemlerin tespiti, planlama ve uygulama halkla beraber yapõlmalõdõr. 
Uygulamalar, gelir artõrõcõ faaliyetlerle desteklenen bir havza amenajmanõ prensipleri ile 
yürütülmelidir. 

 
12.1.5.3. Erozyon Sorununun Çözümünde Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) Rolü 
 

Ormancõlõk sektörü ile ilgili �Sivil Toplum Örgütleri� özellikle son yõllarda erozyonla 
mücadele ve ağaçlandõrma faaliyetlerine maddi ve manevi olarak katkõda bulunmak, doğal 
yapõnõn korunmasõ ve rehabilite edilmesi konusunda çalõşmalar yapmakta ve ayrõca uygulamalara 
yardõmcõ olmak üzere tanõtõm ve kamuoyu oluşturma fonksiyonlarõnõ yerine getirmektedir. 

 

Erozyonla mücadelede Devlet tarafõndan uygulamaya konulan Havza Islah Projeleri, 
özellikle rakõmõ yüksek orman alanlarõnda yaşayan ve yaşamlarõnõ sadece orman kaynaklarõndan 
sağlayan yerel halkõn, bütün güçlerini bir araya getirerek ormana zarar veren ortamdan kurtarõp, 
ormanõ seven bireyler haline gelmesini amaç edinmektedir. Böylece projelerin başlangõç 
yõllarõnda ve uygulama süresince halkõn bu yönde bilinçlendirilmesinde ve eğitilmesinde sivil 
toplum örgütlerine ve bunlarõn desteğine ihtiyaç vardõr. 

 

Ancak sivil toplum örgütleri kendi aralarõnda ve kurum ve kuruluşlar arasõndaki 
ilişkilerinde işbirliğinden uzak çalõşma yapmaktadõr. Hatta bazen kurumlarla sivil toplum 
örgütleri arasõnda çalõşma konularõnda duplikasyonlar ortaya çõkabilmektedir. Bu durum Türkiye 
için toprak muhafaza milli planõn olmasõndan kaynaklanmaktadõr. 
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Türkiye�de sivil toplum örgütlerinin (STÖ) iyi organize olmalarõ halinde sorunun çözümü  
bir şekilde daha kolay olacaktõr. Özellikle erozyon kontrolü çalõşmalarõ için gerekli finans 
temininde faydalõ olabilecekleri gibi, toplumda çevre bilincinin yerleşmesinde, önemli kanunlarõn 
çõkarõlmasõnda eğitim ve kamuoyu bilincinin geliştirilmesinde önemli katkõ sağlayabilecekleri bir 
gerçektir. 

 
Bu nedenle sivil toplum örgütleri, yerel halk örgütleninceye kadar, projede yaşayan halkõn 

arazi kullanõm ve tarõmsal üretim tekniklerini doğru biçimde kullanmasõnda ve ürünlerinin 
pazarlanmasõnda, katõlõmcõ kuruluşlarla beraber havza õslah projelerinin uygulamalarõnda 
yardõmlarõnõ sürdürmeleri büyük önem taşõmaktadõr. 

 
12.1.6. Erozyon Kontrolu Çalõşmalarõnda Maliyet-Zaman ve Fayda Analizi 
 
Türkiye, 20,7 milyon hektar orman varlõğõna sahiptir. Bunun 10,5 milyon hektarõ verimli, 

10,2 milyon hektarõ ise bozuk vasõftadõr. Bozuk alanlarõn içinde Ağaçlandõrma ve Erozyon 
Kontrolu Genel Müdürlüğünce başlatõlan potansiyel ağaçlandõrma, erozyon kontrolu ve mera 
õslahõ çalõşmalarõnda ilk belirlemelere göre erozyon kontrolu tedbiri alõnmaya uygun 2,6 milyon 
hektar potansiyel erozyon sahalarõnõn mevcut olduğu tespit edilmiştir.  

 
Daha önce de ifade edildiği gibi, Türkiye topraklarõnõn %79.43�ünde orta, şiddetli ve çok 

şiddetli erozyon vardõr. Bu şiddetteki erozyon ise yaklaşõk 61,2 milyon hektar genişliğinde bir 
alanõ kapsamaktadõr. Bu rakam ise erozyonla savaşõn ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
Yõlda 100 bin hektar alanda çalõşma yapõlabilmesi halinde  sadece orman rejimi içerisindeki 2,6 
milyon hektar civarõndaki erozyon olayõnõn görüldüğü sahalardaki uygulamalarõn 26 yõl süreceği 
görülmektedir. Ayrõca, orman rejimi dõşõnda çok geniş sahalar da erozyon tehdidi altõndadõr. 

 

1998 yõlõ birim fiyatlarõna göre bir hektar erozyon kontrolunun hektar maliyeti bölgeden 
bölgeye değişmekle beraber ortalama 1000 ABD Dolarõ civarõnda olup ödenen para doğrudan 
kõrsal kesimdeki işçi ve köylümüze gitmektedir. Bir örnek olarak yõlda 100 bin hektar erozyon 
kontrolu çalõşmalarõnõn asgari 60 bin  hektarõ yamaç ve dere õslahõ gibi işçi ile yapõlan tesisler 
olduğu düşünülürse ve bir işçinin yõlda 3,6 hektar erozyon kontrolu çalõşmalarõ yaptõğõ da dikkate 
alõnõrsa yõlda 6 ay 27700 kişiye iş temin edilmiş olacaktõr. 

 
12.1.7.  Beş Yõllõk Plan Dönemlerinin Değerlendirilmesi 
 

Yurdumuzda ilk defa 1955 yõlõnda orman teşkilatõ tarafõndan başlatõlan erozyon kontrolu 
çalõşmalarõna ilişkin plan hedefleri ve uygulamalar dönemler  halinde Tablo 129�da 
gösterilmiştir. 

Başlangõçtan V. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi sonu, yani 1989 yõlõ sonuna kadar, 
özel ihtisas komisyonu raporlarõnda yer alan hedefler doğrultusunda yapõlan uygulamalar 
ortalama % 87 oranõnda gerçekleşmiştir. 

 

Ancak 1990-1994 yõllarõnõ kapsayan VI. BYKP döneminde erozyon kontrolu 
çalõşmalarõnõ yeterli parasal kaynak sağlanmadõğõndan özel ihtisas komisyonu raporunda 
belirtilen plan hedeflerinin çok altõnda (%21 düzeyinde) ve 1995 yõlõ ara dönemde % 28 
düzeyinde bir gerçekleşme sağlanmõştõr. 

 

1996-2000 yõllarõnõ kapsayan VII.BYKP döneminde ise dõş kaynaklõ Doğu Anadolu Su 
Havzasõ Rehabilitasyon Projesi devreye girmiş ve sağlam finans kaynağõ ile erozyon kontrolu 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    328 

çalõşmalarõ hõz kazanmõştõr ve sonuçta özel ihtisas komisyonu raporunda yer alan hedeflere 
yakõn, % 90 oranõnda gerçekleşme elde edilmiştir. VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemine 
kadar olan hedef ve gerçekleşmeler Tablo 129 da gösterilmiştir. 

 
VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemindeki hedef ve gerçekleşmeler Tablo 129/a�da 

gösterilmiştir. 
 

Tablo 129: VII. Plan Dönemine Kadar Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporlarõ  
       Erozyon Kontrolu Hedef ve Gerçekleşmeleri 

 

Plan Dönemi Yõllar ÖİK. Raporlarõ Hedefleri 
(Ha) 

Gerçekleşme 
(Ha) 

Hedeflere Göre 
Gerçekleşme Oranõ 

(%) 
Plan Öncesi (1955-1962)            -   14806                  - 
1.BYKP (1963-1967)         42046   39886                   95 
2.BYKP (1968-1972)         25533   20150                   86 
3.BYKP (1973-1977)         32990   29635                   90 
Ara Dönem (1978)           7000   5368                   77 
4.BYKP (1979-1983)         35000   29222                   83  
Ara Dönem (1984)         15000   12608                   84 
5.BYKP (1985-1989)         99024   92052                   93  
6.BYKP (1990-1994)       166000        34119                   21 
Ara Dönem (1995)         22000          6144                   28 
Toplam         444593 283990  

 

Tablo 129/a: VII. Plan Dönemi Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

                      Erozyon Kontrolu Hedef ve Gerçekleşmeleri 

Yõllar ÖİK. Hedefleri (Ha.) Gerçekleşmeler (Ha.) 
1996 24000 26329 
1997 26000 26124 
1998 28000 29430 
1999 30000 22571 
2000 26475 26475 (*) 
Toplam 134475 130929 
 

GENEL TOPLAM  

(1955-2000) 

579068 414919 

 

(*) 2000 yõlõ programõnõn tam olarak gerçekleştirileceği esas alõnmõştõr. 

12.1.8. Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler 
 
12.1.8.1VIII. BYKP Dönemi Hedefleri (2001-2005) 
 
Bu dönem içerisinde 2001 yõlõnda 50 bin, 2002 yõlõnda 50 bin 2003 yõlõnda 55 bin, 2004 

yõlõnda 60 bin, 2005 yõlõnda 65 bin olmak üzere toplam 280 bin hektar sahada erozyon kontrolu 
çalõşmalarõ yapõlacaktõr (Tablo 130). 
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Tablo 130: VIII. Plan Dönemi Erozyon Kontrolu Hedefleri 

Yõl Hedef (Ha.) 
2001 50000 
2002 50000 
2003 55000 
2004 60000 
2005 65000 

Toplam 280000 

 
12.1.8.2 Uzun Dönemli Hedefler (2001-2023 ve  2001-2030) 
 
2001-2023 dönemi içerisinde 1.865.000 hektar, 2001-2030 dönemi içerisinde 2.614.000 

hektar sahada gerekli erozyon kontrolu çalõşmalarõ yapõlmasõ hedeflenmektedir (Tablo 131). 
 

Tablo 131: 2001-2023 Yõllarõ Erozyon Kontrolu Hedefleri 
Yõl Hedef (Ha.) 

2001 50000 
2002 50000 
2003 55000 
2004 60000 
2005 65000 
2006 70000 
2007 75000 
2008 75000 
2009 75000 
2010 80000 
2011 85000 
2012 85000 
2013 90000 
2014 90000 
2015 95000 
2016 95000 
2017 95000 
2018 95000 
2019 95000 
2020 95000 
2021 95000 
2022 95000 
2023 100000 

Toplam 1865000 
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Tablo 131/a: 2001-2030 Yõllarõ Erozyon Kontrolu Hedefleri 

 

12.1.9. Öngörülen Amaçlara Ulaşõlabilmesi İçin Yapõlmasõ Gerekli Yasal ve  
 Kurumsal Düzenlemeler ve Uygulanacak Politikalar 
 

• Yurdumuzda,   aşõrõ   erozyonun   nedenlerinden   en   önemlileri   orman   ve  
meralarõn  tahribatõyla   ortaya   çõkmaktadõr.   Karşõmõzda   insan   bulunmaktadõr;   bu   nedenle,  
erozyon  sorununun   havzada   yaşayan   ve   doğal   kaynaklarõ   yanlõş   kullanan   yöre   insanõ  
ile   birlikte   çözmek    gerekmektedir.  Bu   temel   yaklaşõmõn   hayata   geçirilmesi   için 
erozyonun  havza  bazõnda   ele  alõnmasõ,  havzaya  hizmet  götüren  tüm  kurum  ve  
kuruluşlarõn  halkõn   katõlõmõ  ile   hazõrladõklarõ    gelir   artõrõcõ   faaliyetlerle   desteklenen  
entegre   projeler   ile   uygulama  yapmalarõ   gerekmektedir.  Bu   temel   yaklaşõm;          Orman  
Bakanlõğõ,  Tarõm  ve  Köyişleri Bakanlõğõ  ve  Köy  Hizmetleri  Genel       Müdürlüğü�nce  halen  
yürütülen  Doğu  Anadolu  Su Havzasõ  Rehabilitasyon  Projesi�nde  denenmiş  ve  çok  olumlu  
sonuçlar  alõnmõştõr. 

Yõl Hedef (Ha.) 
2001 50000 
2002 50000 
2003 55000 
2004 60000 
2005 65000 
2006 70000 
2007 75000 
2008 75000 
2009 75000 
2010 80000 
2011 85000 
2012 85000 
2013 90000 
2014 90000 
2015 95000 
2016 95000 
2017 95000 
2018 95000 
2019 95000 
2020 95000 
2021 95000 
2022 95000 
2023 100000 
2024 107000 
2025 107000 
2026 107000 
2027 107000 
2028 107000 
2029 107000 
2030 107000 

Toplam 2614000 
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Bu olumlu tecrübeden hareketle orman rejimine dahil olan veya orman rejimine alõnmak 

üzere tahsis edilen alanlarda erozyon kontrolu tedbirlerini havzada bulunan orman köylerinin 
kalkõndõrõlmasõ amacõyla köylünün katõlõmõnõ esas alan bir anlayõşla alõnmasõnõ öngören 6831 
sayõlõ Orman Kanunu�nun 58. Maddesi�ni değiştiren kanun teklifi yasalaşmalõdõr. 

 
• 6831 Sayõlõ Orman Kanunu�nun 61. Maddesi, sadece orman dõşõ alanlarda yapõlacak 

ağaçlandõrmalarõ hükme bağlamõştõr. Bu alanlarda yapõlacak çalõşmalar kapsamõna erozyon 
kontrolu çalõşmalarõnõn dahil edilmesini, ayrõca yapõlmõş ve yapõlacak barajlarõn su toplama 
havzalarõnda ağaçlandõrma ve erozyon kontrolu çalõşmalarõnõn Orman Bakanlõğõ�nca 
yapõlabilmesi ve bununla ilgili finansmanõn da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü�nce 
sağlanmasõnõ öngören 6831 Sayõlõ Kanun�un 61. Maddesi�ni değiştiren kanun teklifi 
yasalaşmalõdõr.  
 

• Katõlõmcõ havza yönetimine gidilmelidir: Sürdürülebilir havza yönetiminde yöre 
halkõnõn katõlõmõnõ da sağlayacak projeler üzerinde durulmalõ ve proğram uygulamalarõnõn ana 
ilkesi olmalõdõr. Proje çalõşmalarõnda yöre halkõnõn desteği ve önerileri dikkate alõnarak 
uygulamalar yapõlmalõ, projenin hazõrlanmasõndan uygulanmasõna kadar tüm kararlar halkõn 
katõlõmõ ile gerçekleştirilmeli ve böylece köylümüzün projeye sahiplenmesi sağlanmalõdõr. 
Ülkemizdeki erozyonun boyutlarõ karşõsõnda bu felaketle mücadele için ayrõlan kaynaklarõn son 
derece kõsõtlõ olduğu göz önüne alõnarak, ülkede yaşayan tüm fertlerin bu konuya duyarlõ olmasõ 
gerekmektedir. Bu nedenle, erozyon kontrolu tedbirlerinin alõnmasõnda toprak ve arazi 
değerlendirme etüdlerinin çok iyi yapõlmasõ ve havzada yaşayan halkõn çoğunluğunun 
benimseyeceği metotlarõn uygulanmasõna dönük gelir artõrõcõ faaliyetlerle desteklenen projelere 
ağõrlõk verilmelidir. 
 

• Parçalanmõş ve üretimde etkinliğini yitirmiş arazilerin toplulaştõrõlmasõna hõz veren ve 
bu amaçla hazõrlanan Arazi Toplulaştõrma Yasasõ yürürlüğe konulmalõdõr. 
 

• Önemli sel havzalarõnda Havza Islahõ Grup Müdürlükleri kurulmalõdõr. 
 

• Erozyon kontrolu çalõşmalarõnõn finans, personel ve araç sorunlarõnõn çözümü için 
Orman Bakanlõğõ taşrada tek Bölge Müdürlüğü şeklinde örgütlenmelidir. 
 

• ORKÖY fonlarõnõ erozyon kontrolu proje alanlarõndaki köylerin kalkõndõrõlmasõna 
yönlendirmelidir. 
 

• Toprak erozyonu ve doğurduğu zararlar konusunda halk bilinçli değildir. Erozyonun 
zararlarõnõn halka anlatõlmasõ için her türlü basõn organõndan yararlanõlmalõ, erozyon konusunda 
gelecekte bilinçli bir toplum yetiştirilmesi için ilkokuldan itibaren gerekli eğitim verilmelidir. 
 

• Sivil toplum örgütlerinin eğitim çabalarõ desteklenmelidir. Gerçekten son yõllarda, sivil 
toplum örgütlerinin sayõsõnda bir artõş olmuş ve bu konuda halkõn bilgilendirilmesinde ve 
bilinçlendirilmesinde daha fazla gayret sarfedilmiştir. 

• Yapõlan çalõşmalarda amaçlanan sonucun alõnabilmesi ve alõnan ödeneklerin doğru 
hedeflere kanalize edilebilmesi için faaliyet gösterilecek sahalarõn yasal statüsünün bilinmesi ile 
saha seçimindeki önceliklere uyulmalõdõr. 
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• Erozyon kontrolu faaliyetlerinde başarõlõ sonuç alõnabilmesi için tesis çalõşmalarõnõn 
tamamlanmasõndan sonra sahada yapõlacak olumsuz müdahalelerin önlenmesine çalõşõlmalõdõr. 
Bunun için sahanõn hayvan otlatõlmasõ başta olmak üzere bitki örtüsünü tahrip edici etkenlere 
karşõ korunmasõ da ihmal edilmemelidir. Esas olan ağaçlandõrõlmõş veya erozyon kontrolu 
tedbirleri alõnmõş sahalarõn yöre insanõ tarafõndan korunmasõdõr. Bu nedenle, yapõlacak her türlü 
çalõşmaya yöre insanõnõn da katkõsõ sağlanmalõ ve sahalarõn korunmasõndan da Köy Tüzel 
Kişiliklerinin desteği alõnmalõdõr. 
 

• Türkiye�de bugüne kadar  çõğlara karşõ bir tedbir alõnmamõş ve çõğ etüdleri de 
yapõlmamõştõr. Bu etüdlerin yapõlarak uygulamalara süratle geçilmelidir. 
 

• Türkiye�de, Toprak Muhafaza Milli Planõ katõlõmcõ yaklaşõmla hazõrlanmalõdõr. Bu 
amaçla kurum ve kuruluşlar vakõf ve personeller  bir araya gelerek söz konusu planõn 
uygulanabilirliği tartõşõlmalõ ve kuruluşlarõn erozyon kontrolu çalõşma konularõ netleştirilmelidir. 
 

• Türkiye�de il ve ilçe bazõnda sel dere havzalarõnõn çalõşma önceliği belirlenmelidir ve 
bu belirlenen öncelikli havzalar için katõlõmcõ havza projeleri hazõrlanmalõ, uygulamaya 
konulmalõ ve bölgelere göre uygulama model projeleri ortaya konmalõdõr. 
 

• Özellikle dağlõk havzalarda silvipastoral uygulama projeleri yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
 
• Mülkiyet sorunlarõnõn çözümlenmesi için Orman kadastrosu çalõşmalarõnõn 

bitirilmesine çalõşõlmalõdõr. 
 

• Orman niteliğini yitiren yerlerin, orman rejimi alanõ dõşõna çõkartõlmasõ ve tarõmsal 
amaçlarla kullanõlmasõ erozyon ve bununla ilişkili olarak sel ve taşkõn olaylarõnõ artõrmaktadõr. 
Bu nedenle 1744/2. Madde ve 2896/3302-2B�ye ilişkin yasal düzenlemelerin kaldõrõlmasõ uygun 
mütaala edilmektedir. 
 

• Erozyon kontrolu çalõşmalarõnda, halkõn sosyal ve ekonomik sorunlarõnõ tespit eden ve 
bunu çözümleyebilen, toprak muhafaza ilmini tekniğini iyi bilen çeşitli disipline sahip teknik 
elemanlara son derece ihtiyaç olduğundan bu kalitede elemanlarõn en kõsa sürede yetiştirilmesi 
gerekmektedir. Bu konuda ara elemanlarõn yetiştirilmesi için de yeni okullarõn açõlmasõ uygun 
mütaala edilmektedir. 
 

• Ülke topraklarõnõn korunmasõ ve yetenek sõnõflarõna göre kullanõlmasõnõ sağlayacak 
yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 

• Orman teşkilatõ orman rejimine giren su havzalarõnda yer alan akarsularda akõm 
ölçmeleri yapmak bu akõmlarõn kalite miktarõ ve rejimini etkileyen unsurlarõ tespit etmek ve 
kullanõm modellerini ortaya çõkarmak için gerekli çalõşmalar yapmalõdõr. 
 

• VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (2001-2005) Özel İhtisas Komisyonlarõ El Kitabõnõn 
12. Sayfasõndaki özel ihtisas komisyonlarõ listesinin 87.sõrasõndaki �Su Havzalarõ Kullanõmõ 
Yönetimi� Havza Amenajmanõ konusu olup ormancõlõğõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. Bu nedenle 
87.sõradaki Su Havzalarõ Yönetimi 28.sõradaki ormancõlõk özel ihtisas komisyonu içerisinde yer 
almalõdõr. 
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 12.1.10. Ekonomik ve Sosyal Getiriler 
 

• Erozyon kontrolu çalõşmalarõ ile taşkõn ve sel olaylarõ en az  düzeye inecek ve böylece 
halkõn can ve mal emniyeti sağlanacaktõr. 
 

• Erozyon kontrolu çalõşmalarõ amacõyla yapõlan ağaçlandõrmalarda sonraki yõllarda 
üretim yapõlacak  o aynõ zamanda rekreasyon amaçlarõnõn yerine getirilmesinde önemli bir 
potansiyel sağlayacaktõr. 
 

• Toprak ve ana materyal aşõnmasõnõn azaltõlmasõyla baraj rezervuarlarõnõn dolmasõ 
gecikecek barajlarõn su tutma kapasitesinin devamlõlõğõ sağlanacaktõr. Barajlarõmõzdan optimal 
düzeyde yararlanõlacaktõr. Böylece, barajlarõn ömrü uzayacak, sulama suyu ve elektrik üretimi, 
güvenli ve sürekli olarak devam edecektir.  
 

• Doğal çevrede iklim, bitki örtüsü, toprak, topografya ve diğer canlõlar uyumlu bir ilişki 
ve denge içerisinde bulunmaktadõr. Bunlardan birinin bozulmasõ, doğal dengeyi altüst etmekte ve 
çevre sorunlarõnõ doğurmaktadõr. Ülkemizde yetişen 9000 adet bitki türünün 3000 adedi endemik 
türdür.Bunlarõn korunmasõ ve yaşamlarõnõ sürdürmeleri erozyon kontrolu çalõşmalarõ ile mümkün 
olacaktõr. 
 

• Ülkemize gelen turistlerin, şikayet ettikleri en önemli konulardan biri, doğal çevrenin 
bozulmasõdõr. Doğal çevrede dengenin sağlanmasõ ve rekreasyon alanlarõ ve kapasitelerinin 
arttõrõlmasõ, ülkemiz turizmine de önemli katkõ sağlayacaktõr. 
 

• Çalõşmalarla mevsimlik iş imkanõ artacak ve istihdam yaratacaktõr. 
 

• Verimli tarõm arazilerinin verim dõşõ olmasõ ve diğer tarõm alanlarõnõn yok olmasõ 
önlenecektir. 
 

12.2. Mera Islahõ 
 
12.2.1. Giriş 
 
Türkiye�deki mera alanlarõnõ iki  sõnõfta  incelemek gerekir: Yerleşim yerlerine yakõn olan 

köy ve kasaba meralarõ ile yõlõn belirli dönemlerinde yerleşik veya göçer şeklinde faydalanõlan 
otlak, kõşlak ve yaylak alanlarõ. 

 
Köy ve kasaba yakõnlarõnda bulunan meralar genellikle, düşük rakõmlõ alanlardaki meralar 

olup fazlasõyla hayvan baskõsõ altõnda bulunduklarõndan daha çok tahribata maruz kalmõşlardõr. 
Yaylak ve otlak alanlarõ, yerleşim merkezlerine olan mesafeleri ve iklim koşullarõ nedenleriyle, 
yõlõn belli bir döneminde otlatõlmaya maruz kalmadõklarõndan köy ve kasaba meralarõna göre 
daha az tahrip edilmişlerdir. 

Meralarõn kapasiteleri üzerinde otlatõlmalarõ bitki kompozisyonunun bozulmasõna neden 
olmuş, halen meralarõn sahip olduğu bitki örtüsünün � İkincil� hatta � Üçüncül� olduğuna 
inanõlmaktadõr. Mera hayvancõlõğõndan işletme hayvancõlõğõna geçiş istenilen düzeyde 
sağlanamamõştõr. Bir taraftan hayvan sayõsõ artarken diğer taraftan da mera alanlarõ daralmõş, 
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mera � hayvan dengesi mera aleyhine bozulmuş, meralarõmõz verimliliğini ve klimaks bitki 
örtüsünü kaybederek erozyona müsait birer potansiyel alan haline dönüşmüştür. 

 
Otlatma baskõsõ altõnda bulunan otlak ve mera alanlarõmõzdan özellikle kurak ve yarõ 

kurak bölgelerde vejetasyon kendini yenileyememekte zamanla yerini hayvanlar tarafõndan tercih 
edilmeyen çoğalõcõ bitki türlerine bõrakmaktadõrlar. Yarõ kurak bölgelerde bu bitki türlerine bile 
rastlamak çok zordur. Alpin zonda yer alan meralarõmõz genelde yayla olarak kullanõlmaktadõr. 
Bu alanlar kõşõn karla kaplõ bulunduğundan bu mevsimlerde otlatma yapõlamadõğõndan gerek 
kapalõlõk ve gerekse ot kalitesi bakõmõndan diğer alanlara göre daha iyi durumda bulunmaktadõr. 

 
12.2.2. Mevcut Durum 
 
6831 Sayõlõ Yasanõn 20., 21.ve 22. Maddelerine göre Orman Bakanlõğõ�nõn 

sorumluluğunda olan otlak, kõşlak ve yaylak alanlarõnõn belirlenmesi için 1965 yõlõnda Orman 
Genel Müdürlüğü�nün yapmõş olduğu mera envanterine göre Türkiye�de, 1407540 ha. yaylak 
alanõ, 129847 ha., otlak alanõ ve 16951 ha. kõşlak alanõ olmak üzere toplam 1554338 ha. sahanõn 
bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrõca AGM�ce (1982-1984) yõllarõ arasõnda yapõlan avan proje 
verilerine göre potansiyel mera õslahõ sahalarõnõn 1053114 ha. olarak tespit edildiği 
anlaşõlmaktadõr. 1998 yõlõnda Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü�nce 
başlatõlan ve kesin olmayan potansiyel alan belirleme çalõşmalarõna göre 631025 ha. mera 
õslahõna gerekli potansiyel sahanõn tespit edildiği görülmektedir. Ancak, 4342 Sayõlõ Mera 
Kanunu�na göre de orman dõşõ mera miktarõ 21,7 milyon hektardõr. 4342 Sayõlõ Yasa�nõn 28. 
Maddesi, orman kenarõ ve orman üst sõnõrõnda bulunan mera, yaylak, kõşlak ve otlaklarõn koruma, 
bakõm ve õslahõnõ Orman Bakanlõğõ�nõn görevleri arasõnda saymõş olmakla beraber, bu vasõftaki 
sahalarõn henüz tespit, tahsis ve tescil işlemleri tamamlanmadõğõndan õslaha konu olacak mera 
alanlarõnõn miktarõ bilinmemektedir. 

 
12.2.2.1. Yasal ve Kurumsal Yapõ 

 
 6831 Sayõlõ Orman Kanunu�nun 20, 21.nci maddeleri, Devlet ormanõ içindeki yaylak, 
kõşlak ve otlaklarda, sulama yerlerinde haklarõ olanlardan buralara hayvanlarõyla girip çõkmak 
isteyenlerin orman idaresinin göstereceği yoldan geçmeye, ormanlara zarar vermemeye mecbur 
olduklarõnõ ve tanzim olunacak planlara göre hayvan otlatõlmasõnõ emretmektedir. Ayrõca aynõ 
Kanunun 22. Maddesi de sözkonusu otlak, yaylak ve kõşlaklarõn õslahõnõ öngörmektedir. 
 
 3800 Sayõlõ Orman Bakanlõğõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõndaki Yasa�nõn 2. Maddesi 
(e) fõkrasõ da Devlet ormanlarõ içerisindeki otlak, yaylak ve kõşlaklarõn õslahõnõ Orman 
Bakanlõğõ�nõn görevleri arasõnda saymõştõr. 
 
 4342 Sayõlõ Mera Kanunu�nun 6.ve 28. Maddeleri, Orman Bakanlõğõ�nõn görev ve 
yetkilerini belirtmiş ve orman içi, orman kenarõ ve orman üst sõnõrõ mera yaylak ve kõşlaklarõn 
koruma, bakõm ve õslahõ konusunda görevler vermiştir. 

O halde, Türkiye�de Meralarõn Islahõ ile ilgili iki kurumdan biri Orman Bakanlõğõ, 
Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü, diğeri ise Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ�dõr. 
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 12.2.3.  Sorunlar 
 
 Yasal Sorunlar 

 
Sadece orman içi otlak, yaylak ve kõşlaklar 6831 Sayõlõ Orman Kanunu gereğince Orman 

Kadastrosu ile tespit, tahdit ve tescil işlemlerine tabi tutulmaktadõr. Halbuki, 4342 Sayõlõ 
Kanun�un 6. Maddesi orman içi tüm meralarõn ve otlaklarõn tespit, tahdit ve tahsisini 
öngörmektedir. Bu iki Kanun�da yetki karmaşasõ mevcuttur. 
 
 Finansal Sorunlar  

 
4342 Sayõlõ Mera Kanunu�nun 28. Maddesi Orman Bakanlõğõ orman içi, orman kenarõ ve 

orman üst sõnõrõ mera, yaylak, kõşlak ve otlaklarõn koruma, bakõm ve õslahõ konusunda kanunlarla 
verilen görevleri yapmaya devam eder derken aynõ maddenin 1. Paragrafõnda ise orman 
bölgelerindeki Köy ve Belediyelere tahsis işlemleri yapõlan halkõn 6831 Sayõlõ Orman 
Kanunu�nun koyduğu kurallara uyma mecburiyetini de ifade etmektedir. Mera Kanunu�na göre 
oluşturulan Mera Fonu gelir kaynaklarõ arasõnda �otlatma amacõyla kiraya verilen mera, yaylak 
ve kõşlaklardan alõnacak ücretler...� sayõlmakta olup orman rejimine tabi mera veya orman 
rejimine tabi olmayan meralar ayrõmõ yapõlmaksõzõn otlatmadan dolayõ alõnacak kira ücretleri 
gelir olarak tahakkuk ettirildiği görülmektedir.  

 
Buna karşõlõk, Orman Bakanlõğõ�nõn yapacağõ mera õslah çalõşmalarõnõn proje 

masraflarõnõn karşõlanmasõ için 4342 Sayõlõ Kanunun öngördüğü Fondan herhangi bir kaynak 
ayrõlmamaktadõr. 4342 Sayõlõ Kanun, Orman Bakanlõğõ Bütçesinden karşõlanarak yapõlmasõnõ ön 
görmektedir. Devlet de, Orman Bakanlõğõ bütçesine orman içi otlak, yaylak ve kõşlaklar için 
yeterli finans desteği, sağlayamamaktadõr. Ayrõca 4122 Sayõlõ Milli Ağaçlandõrma ve Erozyon 
Kontrolu Seferberlik Yasasõ, ağaçlandõrma ve erozyon kontrolu çalõşmalarõna fon imkanõ 
sağlamasõna rağmen mera õslahõ için herhangi bir finans desteği bulunmamaktadõr. 
 
 12.2.4. Maliyet Zaman Fayda Analizi 
 
 Mera õslahõ faaliyetleri olarak genelde otlatmanõn planlanmasõ yanõnda alt yapõ tesisleri 
olarak, mera yolu, dikenli tel, içme suyu, erozyon kontrolu tesisleri, gölgelik ve gübreleme 
yapõlmaktadõr. 

 
Bu faaliyetlerin maliyet, zaman ve fayda analizi 1993-1998 yõllarõnda yapõlan faaliyet 

dallarõ ve buna karşõlõk yapõlan harcamalara ait birim alandaki  ortalama  veriler Tablo 132�de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 132:  Mera Islahõ Maliyet Tablosu 

 

12.2.5.Beş Yõllõk Plan Dönemlerinin Değerlendirilmesi 

VII. Plan dönemine kadar yapõlan çalõşmalar Tablo 133�te gösterilmiştir. Tablo 133�ten 
görüldüğü gibi 1990 yõlõndan sonra başlayan plan hedefleri ile gerçekleşmeler arasõnda çok 
büyük fark vardõr. Bunun da en önemli nedeni mera õslahõna Devlet bütçesinden yeterli ödenek 
verilmemesidir. 

1995 yõlõ ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi hedef ve gerçekleşmeleri Tablo 
133/a�da gösterilmiştir. 

Mera Alanlarõnda 

Yapõlan Faaliyetler 
Birimi 

Birim Maliyet 

(1 DM) 

Mera Islahõ Ha. 49 

Mera Yönetimi Ha. 23 

Ot Ekimi Ha. 119 

Gübreleme Ha. 85 

Erozyon Kontrole Ha. 147 

Sõvat Adet 1020 

Servis Yolu Tesisi Km. 588 

Servis Yolu Bakõmõ Km. 97 

Dikenli Tel Çit Km. 1541 

Kuyu Tesisi Adet 594 

Demonstrasyon Ha. 300 

Gölgelik Tesisi Adet 1792 
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Tablo 133: VII. Plan Dönemine Kadar Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporlarõ         

Mera Islahõ Hedef ve Gerçekleşmeleri 

Tablo 133/a: VII. Plan Dönemi Ormancõlõk ÖİK Raporu Hedef ve Gerçekleşmeleri 

Yõllar Hedefler (Ha.) Gerçekleşmeler (Ha.) 
1996           12000               3834 
1997           14000               3120 
1998           16000               2885 
1999           18000               4096 
2000             4480               4480 (*) 

Toplam           64480              18415 
(*) 2000 yõlõ programõnõn tam olarak gerçekleştirileceği esas alõnmõştõr. 

12.2.6. Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler 

12.2.6.1. VIII. BYKP Dönemi Hedefleri  (2001-2005) 

Bu dönem içerisinde 2001 yõlõnda 7000 hektar, 2002 yõlõnda 7500 hektar, 2003 yõlõnda 
7500 hektar, 2004 yõlõnda 7500 hektar, 2005 yõlõnda 8000 hektar olmak üzere toplam 37500 
hektar sahada mera õslahõ yapõlmasõ hedeflenmektedir (Tablo 134). 

Tablo 134:  VIII. Plan Dönemi Mera Islahõ Hedefleri 

 

Plan Dönemi Yõllar 
ÖİK. Raporlarõ Hedefleri 

(Ha.) 
Gerçekleşmeler 

(Ha.) 
Plan Dönemi 

Öncesi 
 
- 

 
- 

 
  961 

I 1963-1967 -  7000 
II 1968-1972 -  5682 
III 1973-1977 - 13925 

Ara Dönem 1978 -  3332 
IV 1979-1983 - 13858 

Ara Dönem 1984 -  1838 
V 1985-1989 - 16214 
VI 1990-1994 40000  11044 

Ara Dönem 1995 10000  3455 
Toplam  50000 77309 

Yõllar Hedef (Ha.) 
2001 7000 
2002 7500 
2003 7500 
2004 7500 
2005 8000 

Toplam 37500 
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12.2.6.2. Uzun Dönemli Hedefler (2001-2030) 

2001-2023 dönemi içerisinde 285 500 hektar, 2001-2030 yõllarõ arasõnda ise 425 500 
hektar sahada mera õslahõ çalõşmasõ yapõlmasõ hedeflenmektedir. 

Yapõlacak mera õslahõ çalõşmalarõnõn yõllar itibariyle dağõlõmõ  Tablo 135�de 
gösterilmektedir. 

Tablo 135: 2001-2030 Yõllarõ Mera Islahõ Hedefleri 

 

Yõllar Hedef 
(Ha.) 

2001 7000 
2002 7500 
2003 7500 
2004 7500 
2005 8000 
2006 10000 
2007 10000 
2008 12000 
2009 12000 
2010 12000 
2011 12000 
2012 15000 
2013 15000 
2014 15000 
2015 15000 
2016 15000 
2017 15000 
2018 15000 
2019 15000 
2020 15000 
2021 15000 
2022 15000 
2023 15000 
2024 20000 
2025 20000 
2026 20000 
2027 20000 
2028 20000 
2029 20000 
2030 20000 

Toplam 425500 

12.2.7. İlkeler, Politikalar 

• Orman içi otlak, yaylak, kõşlaklar 6831 Sayõlõ Orman Kanunu gereği orman rejimi 
dahilinde olduğundan orman kadastrosu ile tespit, tahdit ve tescile tabi tutulacaktõr. Halbuki 4342 
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Sayõlõ Mera Kanunu�da orman içi meralarõ tespit, tahdit ve tescile tabi tutmak istemektedir. Bu 
çelişkinin giderilecek şekilde 4342 Sayõlõ Kanun�da gerekli değişiklik yapõlmalõdõr. 

• 4122 Sayõlõ Milli Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu, orman içi 
otlak, yaylak ve kõşlaklarõn õslahõna gerekli finansmanõ sağlamamaktadõr. Halbuki mera õslahõ 
çalõşmalarõyla köylünün geliri arttõğõ gibi aynõ zamanda erozyonun son derece azalmasõnõ da 
sağlanmaktadõr. Bu nedenle 4122 Sayõlõ Kanun�da değişiklik yapõlarak orman içi yaylak, kõşlak 
ve otlaklarõn õslahõna fon imkanõ sağlanmalõdõr. 

• Meralarda aşõrõ hayvan otlatmasõ yapõlmaktadõr. Bunun önlenmesi için eğitim çok 
önemlidir. Böylece otlatmanõn düzenlenmesi konularõnõ içeren yayõnlarõn kõrsal kesime 
ulaştõrõlmasõ sağlanmalõdõr. 

• Mera õslahõnõn yapõlmasõ için hazõrlanacak projeler tahsis esasõna göre intifa sahibi 
köylülerin katõlõmõ ile meranõn tümü için hazõrlanmalõdõr. Ayrõca intifa sahiplerine kendi özel 
arazilerinde yem bitkileri yetiştirmeleri için de yardõm edilmelidir. Bu konuda ORKÖY ile 
işbirliğine gidilmelidir. Su havzalarõ Rehabilitasyon çalõşmalarõnda ise meralar havza 
amenajmanõ esaslarõna göre õslah edilmelidir. 

• Mera õslahõnõn yapõlmasõnda hazõrlanacak projeler havza bütünlüğü içinde hazõrlanmalõ 
ve diğer gelir artõrõcõ faaliyetlerle de desteklenmelidir. Bu konuda ORKÖY�le  daha sõkõ 
işbirliğine gidilmelidir. 

• Devlet meralarõn õslahõ için daha fazla finans imkanõ ortaya koymalõdõr. 

• Merada uzman eleman sõkõntõsõ çekilmektedir.. Bunun için teknik eleman takviyesi 
zorunlu görülmektedir. 

• Mera õslahõ konularõnda köy bazõnda hizmet içi eğitimine önem verilmelidir. Bu 
konuda köylülerin anlayacağõ şekilde otlatma ve hayvancõlõk konularõnda köylü ve çiftçimize 
bilgi verilmelidir. 

• 4342 Sayõlõ Yasada belirtilen orman kenarõ ve orman üst meralarõnõn bir an önce tespit 
tehdit ve tescili bitirilmelidir. 

12.2.8. Çalõşmalar Sonunda Sağlanacak Faydalar 

• Orman Köylerinin kõrsal fakirliği azalacak ve refah seviyesi yükselecektir. 

• Aktif erozyona uymayan meralarda aşõrõ otlatma baskõsõ kalkmasõ halinde, meralarda 
ot verimi artacaktõr ve diri örtü güçlenmesiyle bu sahalar erozyon sahasõ olma durumundan 
kurtulacaktõr.  

• Hayvancõlõk gelişecektir. 

• Meralarda otlarõn korunmasõ ve gelişmesi sonucu endemik türler yok olmaktan 
kurtulacak ve ayrõca tõbbi ve aromatik bitki olarak kullanõlacak türler bulunabilecektir. Tõbbi-
aromatik bitki türlerine dayanan sanayi için hammadde potansiyeli oluşacak ve gelecek yõllar bu 
sektör için umut vaadecektir.  
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• Orman-halk ilişkileri olumlu yönde gelişecektir.  

• Dağ ve yayla turizmine katkõ sağlanacaktõr.  
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BÖLÜM-13 

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA VE ÖZEL ORMANCILIK 

 13.1. Giriş 

 6831 sayõlõ Orman Kanununun 3302 sayõlõ kanunla değişik 57. maddesine dayanõlarak 
çõkarõlmõş olan Ağaçlandõrma Yönetmeliği gereği, bozuk orman alanlarõ ile mülkiyeti Hazine�ye 
ait araziler ve sahipli yerlerde; gerçek ve tüzel kişilere idare müddeti önceden belirlenerek buna 
göre saha tahsisi yapõlan ve idarece taahhüde bağlanan, her türlü faydalanma ve korunmasõ 6831 
sayõlõ yasa çerçevesinde proje sahipleri tarafõndan yapõlan ağaçlandõrmalar �Özel Ağaçlandõrma� 
olarak tanõmlanmaktadõr. 

 6831 sayõlõ Orman Kanununun 4.maddesine göre ormanlar mülkiyet yönünden; 

a) Devlet ormanlarõ, 

b) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

c) Hususi ormanlar 

olarak üçe ayrõlmõştõr. 

Özel orman, kamu tüzel kişiliklerine(belediyelere, köy tüzel kişiliklerine,üniversitelere) 
ait olabileceği gibi gerçek ve tüzel kişilere  (dernek, şirket, oda vb.)  ait olabilmektedir. 

Özetle; Devletin denetiminde, sahipleri tarafõndan korunan ve işletilen ormanlar �özel 
orman� olarak tanõmlanabilir. 

Devlete ait ormanlar genellikle bir ülkenin orman varlõğõnõn önemli öğesidir. Bazõ 
ülkelerde, Devlete ait ormanlarõn yanõnda, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde de ormanlar  
bulunmakta, bu ormanlarõn işletilmeleri genellikle sahipleri tarafõndan yapõlmaktadõr. 

Devlete ait olmayan ormanlarõn Ulusal ormancõlõk politikasõ ile koordinasyonlu bir 
şekilde işletilmesi, Devlet tarafõndan denetlenmesi ile mümkündür. Bu nedenle ülkelerin 
çoğunda uygulanan ormancõlõk politikalarõnda böyle bir denetim söz konusudur. 

Ülkemizdeki ormanlarõn büyük çoğunluğu Devlet mülkiyetindedir. Bu nedenle hemen 
hemen tamamõnda Devlet orman işletmeciliği uygulanmaktadõr. 

13.2. Mevcut Durum  

13.2.1 Dünyada Özel Ağaçlandõrma 

Dünya ülkelerinin özel ağaçlandõrma ve özel ormancõlõk anlayõşlarõ ve uygulamalarõ 
birçok değişiklikler göstermesine rağmen özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD�de ve diğer 
batõ ülkelerinde bozuk orman alanlarõnda devletin sağlamõş olduğu  her türlü teknik yardõm ve 
teşviklerle özel sektör tarafõndan ağaçlandõrma yapõlmaktadõr.   
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Örneğin Fransa�da bozuk orman alanlarõnõn verimli ormanlara dönüştürülmesi için 
yapõlan  ağaçlandõrmalara çok önemli devlet desteği bulunmaktadõr. Özel ağaçlandõrmalar için 
düşük faizli ve uzun vadeli krediler verilmekte, karşõlõksõz para yardõmõ yapõlmaktadõr. Özel 
ağaçlandõrma yapacak kişilere, ihtiyaçlarõ halinde devlet kuruluşu olan araştõrma kurumlarõ 
tarafõndan yardõmda bulunulmakta ve danõşmanlõk hizmetleri ücretsiz olarak yapõlmaktadõr. Bu 
sayede önemli miktarda özel ağaçlandõrma yapõlmaktadõr. 

Özel ağaçlandõrma alanlarõnda çiftlik ormancõlõğõ, çok amaçlõ yararlanma(arõcõlõk, yemlik 
ot üretimi v.b) gibi faaliyetlerin yapõlabilmesi özel ağaçlandõrmalar için  bir teşvik unsuru 
olmaktadõr. 

Almanya�da da özel ağaçlandõrma çalõşmalarõnõ teşvik için Federal Devlet  Bütçesi�nden 
ve Eyalet Bütçesi�nden oldukça önemli miktarda hibe şeklinde para yardõmõ yapõlmaktadõr. 
Ayrõca özel ağaçlandõrmalar için düşük faizli ve uzun vadeli krediler sağlanmaktadõr. 

Batõ Avrupa ülkelerinden  İngiltere, Portekiz, İtalya, Avusturya, Danimarka, Hollanda, 
İsviçre ve İspanya�da özel ağaçlandõrma çalõşmalarõ için çok önemli teşviklerin uygulandõğõ 
bilinmektedir. 

Bu ülkelerin özel ağaçlandõrma çalõşmalarõna sağladõğõ teşvikleri özetlemek gerekirse; 

1- Hibe şeklinde para yardõmõ, 

2- Düşük  faizli ve uzun vadeli krediler, 

3- Bedelsiz tohum ve fidan verilmesi, 

4- Düşük verimli arazilerin ağaçlandõrõlmasõ halinde tüm ağaçlandõrma giderlerinin  

     karşõlanmasõ, 

5- Teknik yardõm, 

6- Araştõrma sonuçlarõnõn  duyurulmasõ ile araştõrma 

kurumlarõndan faydalanma şeklindedir. 

  Bu teşvik tedbirlerinden açõkça görüldüğü gibi, birçok dünya ülkesi, halkõnõ özel 
ağaçlandõrma faaliyetlerine çekme gayreti içindedir.  

13.2.2. Türkiye�de Özel Ağaçlandõrma 

Ülkemizde 1986 yõlõnda başlamõş olan özel ağaçlandõrma çalõşmalarõ, 1999 yõlõ sonu 
itibariyle yaklaşõk  37 125 Ha. ulaşmõştõr. 1986-1989 yõllarõnõ kapsayan ilk 4 yõllõk dönemde 985 
Ha, 1990-1994 yõllarõnõ kapsayan dönemde 5 184 Ha., 1995-1999 yõllarõnõ kapsayan son 5 yõllõk 
dönemde ise 30 956 Ha. özel ağaçlandõrma tesis edilmiştir. 
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Son 5 yõllõk dönemde yõllõk ortalama 6 191 Ha. özel ağaçlandõrma tesisinin 
gerçekleştirilmiş olmasõnda en büyük etken; Ağaçlandõrma Yönetmeliğinde özel ağaçlandõrma 
çalõşmalarõnõ teşvik eden hükümlerin arttõrõlmasõna yönelik yapõlan değişikliklerdir. 

13.2.3. Dünyada Özel Ormancõlõk 

 Uygarlõklarõn başlangõcõndan bugüne kadar ormanlarõn kollektif bir mülk olduğu 
görülmüştür. Ortaçağda bir çok yerde ormanlar, toplumun ortak  malõ sayõlmõş ve herkes bu 
varlõktan dilediği şekilde yararlanmõştõr. Bunun sonucu olarak da, ormanlarõn yapõsõ 
bozulmuştur. Özellikle Avrupa�da yeni  yerleşimlerle ormanlarõn bozulmasõ  o derece artmõştõr 
ki, feodal yönetim sisteminin kurumlarõ olan Krallõk-Derebeylik-Kilise-Manastõr gibi kurumlar 
ormanlarõ kendi aralarõnda bölüşmüşlerdir.  

 Zamanla, Krallarõn elindeki araziler çeşitli şekillerde  elden çõkarõlmõş ve özel orman 
sahipleri giderek artmõştõr. Özellikle, Fransõz İhtilalinden sonra yayõlmõş olan liberal düşünce 
dalgalarõ, özel ormanlar üzerindeki kamu denetimini zayõflatmõştõr. Bugün dünyanõn birçok 
ülkesinde, özellikle Avrupa ülkelerinde özel ormanlarõn payõnõn büyük olmasõnda, feodal 
düzenin uzantõlarõ ile Fransõz İhtilalinin etkileri bulunmaktadõr.   

 Dünya  orman varlõğõnõn % 24�ü özel ormanlardõr. Bu oran Avrupa Birliğinde ortalama  
% 61,1�i bulmaktadõr.(Kaynak; VII .B.Y.K. Planõ sayfa  565�deki tablo)  

Bazõ ülkelerden örnek verilecek olursa; Fransa�da ormanlarõn % 74�ü, Almanya�da % 
41,4�ü, İtalya�da  % 60,3�ü , Portekiz�de % 91,3�ü,  İngiltere�de  % 59,8�i, ABD�de % 71,1�si, 
Japonya�da % 56,5�i özel orman niteliğinde olup,  işletilmeleri özel kişi yada kurumlar 
tarafõndan yapõlmaktadõr. 

Özellikle Batõ Avrupa ülkelerinde ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde özel ormancõlõğõn 
geliştirilmesi ve özel ormanlarõn çoğaltõlmasõ için devlet tarafõndan çeşitli teşvikler yapõldõğõ, 
ormancõlõğõ devlet tekelinden çõkarma gayreti içinde bulunulduğu görülmektedir. Bu şekilde 
ormancõlõk  cazip hale getirilmekte ve vatandaşlarõn orman üretimine  girmesi sağlanmaktadõr. 
Böylece ormanlar, büyük istihdam ve zenginlik yaratma kaynağõ durumuna getirilmektedir.    

13.2.4.  Türkiye�de Özel Ormancõlõk 

Ülkemizde 1937 yõlõnda yürürlüğe giren 3116 sayõlõ Orman Kanunu özel ormancõlõğõ 
kabul etmiş ve hatta özel ormancõlõğõ teşvik eden hükümler getirmiştir. Bu kanun ile ormanõn  
bakõmõnõ ve korumasõnõ yapmak şartõ ile 25-50 yõla varan vergi muafiyetleri sağlanmõştõr. 

1945  yõlõnda, ormanlarõn daha iyi korunacağõ ve daha iyi işletileceği düşüncesi ile 4785 
sayõlõ kanun çõkarõlarak tüm ormanlar devletleştirilmiştir. 

Ormanlar devletleştirilmeden önce vatandaşlar tarafõndan kendilerinin ormanõ olduğu 
düşüncesi ile daha iyi korunduğu halde, devletleştirildikten sonra ormanlarõn tahribat gördüğü 
bilinmektedir. 

 1950 yõlõnda çõkarõlan 5658 sayõlõ kanun, reaksiyoner  bir nitelik taşõmakta olup, mutlak 
Devlet mülkiyeti ilkesini  red etmiştir. Devlet mülkiyeti yanõnda diğer mülkiyet nevilerine de yer 
vermiş, 4785 sayõlõ kanunla devlete geçen  orman mülklerinin bazõ koşullarla sahiplerine geri 
verilmesini öngörmüştür. 
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Nihayet 1956 yõlõnda çõkarõlan 6831 sayõlõ Orman Kanunu, 3116 sayõlõ kanun ve eklerini 
yürürlükten kaldõrmõş, özel orman mülkiyetini koruduğu gibi bunlarõn kamulaştõrõlamayacağõnõ  
da  güvence altõna almak istemiş( Md.63.son fõkrasõ) ve ayrõca mülk sahiplerine mülkiyet ve 
tasarruf hakkõnda geniş serbesti tanõmõştõr (Md.52). 

6831 sayõlõ Orman Kanununun 4�üncü maddesine göre ormanlar mülkiyet yönünden;  

a) Devlet ormanlarõ, 

b) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

c) Hususi ormanlar( Özel ormanlar)        

olarak üçe ayrõlmõştõr. 

Ülkemizde Özel orman statüsünde toplam 15 863 Ha. vüsatinde 324 adet özel orman 
bulunmaktadõr. Bu ormanlar, 6831 sayõlõ Orman Kanununun �hususi ormanlar�  ile ilgili 50, 51, 
52, 53, 54, 55 ve 56� ncõ  maddelerine göre işletilmektedir. 

13.3.  VII. B.Y.K.P. Dönemi Yatõrõm ve Gerçekleşmeleri 

13.3.1. Özel Ağaçlandõrma ve Özel Ormancõlõk Hedefleri 

VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi için Bakanlõğõmõzca 15 000 Ha. özel 
ağaçlandõrma tesisi hedeflenmiştir. 

13.3.2. Özel Ağaçlandõrma ve Özel Ormancõlõk Gerçekleşmeleri 

VII. BYKP. Döneminde 15 000 Ha. Özel ağaçlandõrma tesisi hedeflenmesine karşõn 
1995-1999 yõllarõ arasõnda 30 956 Ha. gerçekleşme sağlanmõş olup, 2000 yõlõ tahmini 
gerçekleştirildiği takdirde bu miktarõn 35 366 Ha. olacağõ beklenmektedir. 

Gerçekleşmenin bu seviyeye çõkmasõnõn nedeni 26.07.1995 tarihinde yayõnlanan 4122 
Sayõlõ Milli Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanununun  çõkarõlmasõ ile 
ağaçlandõrma yönetmeliğinde 23267 Sayõlõ Resmi Gazete�de yayõnlanarak yürürlüğe giren 
değişikliklerin yanõnda; 

a) Ağaçlandõrmaya uygun hazine arazilerinin ve Devlete ait bozuk ormanlarõn 
ağaçlandõrma amacõ ile tahsisi mümkün kõlõnmõştõr. 

Ancak Dünya genelinde olduğu gibi, özel ağaçlandõrmalarõn şahõs arazilerinde yapõlmasõ, 
işin özelliği gereğidir. 

b) Bir hektardan küçük olmamak şartõyla yeni ağaçlandõrõlan arazinin sahibi, 
ağaçlandõrmadan itibaren elli yõl için ağaçlandõrdõğõ sahalara ait arazi vergisinden muaf 
tutulmuştur. 

c)Özel ağaçlandõrma için köy tüzel kişiliklerine faizsiz veya hibe şeklinde  kredi 
verilebilmesi sağlanmõştõr. 
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d) Özel ve diğer tüzel kişiler için verilen kredi düşük faizli olduğu gibi idare süresi 30 yõlõ 
aşan orman ağacõ türleri ile yapõlacak ağaçlandõrmalarda bu kredinin faizsiz verilmesi ön 
görülmüştür. 

e) Kişi, kurum ve kuruluşlar kredi talebinde bulunmasalar bile, onaylõ ağaçlandõrma 
projelerine göre ücretsiz fidan verilmesi sağlanmõştõr. 

1995 yõlõndan itibaren yõllar itibariyle gerçekleşmeler Tablo 136�da belirtilmiştir. 

Tablo 136: 1986-2000 Yõllarõ Arasõnda Gerçekleştirilen Özel Ağaçlandõrmalar 

 

NOT: Kredi miktarlarõ, 1998 yõlõ deflatör katsayõsõ kullanõlarak güncelleştirilmiştir. 

    (*) Tahmin 

Tablodan görüleceği gibi 1995 yõlõnda 2090,30 ha.., VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
döneminde (1999 yõl sonu itibariyle) 28866,20 ha. olmak üzere 1995-1999 yõllarõ arasõnda 
toplam 30956,50 ha. özel ağaçlandõrma tesis edilmiş olup,  1,1 trilyon TL. teşvik kredisi tahsis 
edilmiştir. 2000 yõlõnda 6500 ha. özel ağaçlandõrma tesis edileceği ve bunun karşõlõğõnda             
1 trilyon TL. teşvik kredisi tahsis edileceği tahmin edilmektedir. 
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1986 1 139,00   139,00   
1987 2 129,00   129,00   
1988 11 454,50   454,50   
1989 7 222,40 36,00 3,90 262,30  632834            - 

Ara Top. 21 944,90 36,00 3,90 984,80 632834 - 
1990 43 786,10 - 265,50 1051,60 438057031   2938046 
1991 59 880,10 162,50 206,50 1249,10 123801667 30188860 
1992 31 546,30 203,30 163,90 913,50  59821917 37921944 
1993 30 390,50 14,10 112,20 516,80 85614912 17755056 
1994 35 1183,30 233,10 36,20 1452,60 82455694 23140220 

Ara Top. 198 3786,30 613,00 784,30 5183,60 789751221 111944126 
1995 135 1037,20 686,70 366,40 2090,30 326929293 54764930 
1996 96 2101,6 146,5 164,8 2412,9 409339131 116125882 
1997 208 2641,2 1674,1 525,0 4840,3 995284248 110445814 
1998 292 13647,8 983,7 257,9 14889,4 1598799859 322854123 
1999 213 4320,0 2288,6 115,0 6723,6 1692466608 521136401 

2000 (*) 200 5000,0 1000,0 500,0 6500,0 1000000000 500000000 
Ara Top, 1009 27710,60 6092,90 1562,70 35366,20 5695889846 1570562220 
Gen. Top. 1363 33479,00 7428,60 2717,30 43624,90 6813203194 1737271276 
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13.4  Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler 

13.4.1. VIII. Plan Dönemi Hedefleri (2001-2005) 

13.4.1.1.Özel Ağaçlandõrma (2001-2005) 

VIII.  BYKP  döneminde (2001-2005) 60 000 Ha. özel ağaçlandõrma tesisi 
hedeflenmiştir. Yõllar itibariyle, tesis edilecek özel ağaçlandõrma miktarlarõ Tablo 137�de 
belirtilmiştir. 

Tablo 137: VIII. Plan Dönemi Özel Ağaçlandõrma Hedefleri (2001-2005) 
 

Yõlõ Alanõ (Ha.) 

2001 8000 

2002 10000 

2003 12000 

2004 14000 

2005 16000 

Toplam 60000 

 

13.4.1.2. Özel Ormancõlõk (2001-2005) 

Yetişme muhiti şartlarõ gözönünde bulundurulmak kaydõyla özel ormanlardan beklenen 
çok yönlü faydalanmanõn gerçekleştirilebilmesi için VIII. BYKP döneminde, özel orman 
sahiplerinin bu doğrultuda eğitilmeleri sağlanacaktõr. 

13.4.2. Uzun Dönemde Hedefler (2001-2030) 

13.4.2.1. Uzun Dönemde Özel Ağaçlandõrma Hedefleri  (2001/2030) 

2001-2023yõllarõ arasõnda 474.000 Ha., 2001-2030 yõllarõ arasõnda ise 679.000 Ha. özel 
ağaçlandõrma tesisi hedeflenmiştir. Tesis edilmesi hedeflenen özel ağaçlandõrma miktarlarõ yõllar 
itibariyle Tablo 138�de gösterilmiştir. 
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Tablo 138: 2001-2030 Yõllarõ İçin Hedeflenen Özel Ağaçlandõrma Miktarlarõ 
 

Yõlõ Alanõ (Ha.) Yõlõ Alanõ (Ha.) 

2001 8.000 2024 28.000 

2002 10.000 2025 28.000 

2003 12.000 2026 29.000 

2004 14.000 2027 29.500 

2005 16.000 2028 30.000 

2006 17.000 2029 30.500 

2007 18.000 2030 31.000 

2008 20.000 

2009 21.000 

2010 21.500 

2011 22.000 

2021 26.500 

2022 27.000 

2023 27.500 

  

Toplam 474.000 Toplam 679.000 

13.4.2.2. Uzun Dönemde Özel Ormancõlõk Hedefleri (2001-2030) 

Mevcut olan 15863.Ha. büyüklüğündeki 324 adet özel ormanõn sunabileceği faydalarõn, 
yetişme ortamõ şartlarõna uymak ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek kaydõyla insanlarõn 
beklentilerini karşõlayabilecek niteliğe kavuşturulmasõ sağlanacaktõr. 

13.5.   Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İlkeler ve Politikalar 

13.5.1.  Özel Ağaçlandõrma 

 Özel ağaçlandõrmalarda en önemli sorun; otlatma vb. gibi plansõz faydalanmalardan 
vazgeçmek istemeyen orman köylülerince, özel ağaçlandõrma yapõlmak üzere gerçek ve tüzel 
kişilere saha tahsis edilmesine karşõ çõkõlmasõdõr. 

Ağaçlandõrma yapmak isteyen kişilerin kendi tapulu arazileri dõşõnda, çalõşma yapacaklarõ 
sahalarõn tespit edilmesi de ayrõ bir sorundur. Gerek Devlet Ormanõ sayõlan boş araziler, gerekse 
Hazine�ye ait sahalarda ağaçlandõrmaya uygun olan yerler hakkõnda yeterli tespit yapõlmamõştõr. 
Bu nedenle, özel ağaçlandõrmaya  uygun potansiyel alanlar sağlõklõ olarak bilinememektedir. 

Sorunlarõn  çözümü için Orman ve Hazine arazilerinin kadastro çalõşmalarõnõn yapõlmasõ, 
bu arazilerin vasõflarõnõn belirlenmesi, köy ve belde sõnõrlarõ içerisinde ağaçlandõrmaya uygun 
potansiyel sahalarõn tespit edilerek belde ve köylerde ilan edilmesi gereklidir. 
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Daha önce açõklandõğõ gibi, özel ağaçlandõrma çalõşmalarõ, son yõllarda büyük bir artõş 
göstermiştir. Bu hõzla aratacağõ göz önüne alõndõğõnda, mevcut olan kuruluş yapõsõ ile projelerin 
tesis çalõşmalarõnõn denetiminin istenildiği şekilde yapõlmasõ mümkün değildir. 

Bu nedenle sorumlu birimlerin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve mevcut birimlerin teknik 
eleman yönünden takviye edilmesi zorunlu görülmektedir. 

Doğal ormanlarõn insan baskõsõndan en az düzeyde etkilenmelerini sağlamak için özel 
ağaçlandõrma çalõşmalarõna büyük önem verilmelidir. Yapõlacak ağaçlandõrmalarõn orman 
sõnõrõna yakõn yamaç arazilerde yoğunlaşmasõ sağlanmalõ, böylece doğrudan ormana yönelik 
baskõnõn da bir ölçüde engellenmesi sağlanmalõdõr. 

Özellikle güney ve batõ bölgelerinde çoğul amaçlõ özel ağaçlandõrma faaliyetlerine ağõrlõk 
verilmelidir. Özel ağaçlandõrma çalõşmalarõnda õslah edilmiş ceviz, antepfõstõğõ, zeytin, badem 
vb. türlere yer verilerek ormana yönelik baskõ azaltõlmalõdõr. 

Belirtilmiş olan kõsa, orta ve uzun dönemdeki hedeflere ulaşõlabilmesi için, ihtiyaç 
duyulan finans her yõl Genel Bütçeden karşõlanmalõdõr. 

Ayrõca belirlenen özel ağaçlandõrma hedeflerine ulaşõlabilmesi için  fon gelirlerinin 
artõrõlmasõ yönünde yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

Özel ağaçlandõrmalarõn artarak yaygõnlaştõrõlabilmesi için dõş kaynaklõ hibe kredi 
teminine çaba sarf edilmelidir. Özel ağaçlandõrma ile ilgili teşvik tedbirlerinin sürekliliği 
sağlanmalõdõr. 

Özel ağaçlandõrmalarõn yaygõnlaştõrõlabilmesinin ana şartlarõndan biri de, birim alandan 
sağlanan üretimin kalite ve miktarõnõ, dolayõsõyla elde edilen gelir ve karlõlõğõ artõrmaktõr. Bunun 
için ağaç õslahõ, uygun üretim materyali temini ve teknik yardõm imkanlarõnõn sağlanmasõ büyük 
önem taşõmaktadõr.  

Bu nedenle, Orman Bakanlõğõ ve AGM�nin kurumsal yapõsõ, ilke, politika ve öncelikleri 
bu doğrultuda belirlenmeli, önceliklendirilmeli ve güçlendirilmelidir. 

Özel ağaçlandõrma çalõşmalarõnõn özendirilmesi ve teşvik edilmesi konularõnda, AB 
ülkelerince uygulanan yöntemlerden faydalanõlarak Avrupa Birliği ile entegrasyonun 
sağlanabilmesi hedeflenmelidir. 

Bu nedenle AB üyesi ülkelerde olduğu gibi  özel ağaçlandõrma çalõşmalarõ teşvik edilerek 
özel ormanlarõ çoğaltmak amacõ ile; 

- Bu ormanlarõn kesinlikle devletleştirilmeyeceği  konusunda  özel ağaçlandõrma 
sahiplerine  garanti vermek, 

- Ağaçlandõrõlan bu alanlarda ağaçlandõrma yapanõn arõcõlõk, yemlik ot üretimi gibi çok 
yönlü faydalanmayõ sağlayacak  �agroforestry   uygulamalarõnõ� teşvik etmek, 

- Özel ağaçlandõrma tesisini kolaylaştõrmak amacõyla bürokratik engelleri ortadan 
kaldõrmak,      

için mevcut yasal ve kurumsal düzenlemeler yeniden gözden geçirilmelidir. 
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13.5.2.  Özel Ormancõlõk 

Özel ormanlarda yaşanan önemli sorunlar; mülkiyet ve yönetimden kaynaklanmaktadõr. 
En önemli sorunlar tapuya özel orman şerh�inin konulmamasõ, mesul müdür tayini, yasa ile 
getirilmiş olan �özel ormanlarda  % 6 yapõlaşmaya izin veren uygulamadan kaynaklanan� 
sorunlardõr.  

Bu sorunlarõn çözülebilmesi için, konuyla ilgili uzmanlardan oluşacak bir komisyon 
marifeti ile rapor hazõrlanmasõ ve 6831 Sayõlõ Orman Kanununun ilgili maddelerinde gerekli 
değişikliklerin yapõlmasõ uygun olabilir. 

 
  



BÖLÜM-14
ORMAN HALK İLİŞKİLERİ
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BÖLÜM-14 

ORMAN � HALK İLİŞKİLERİ 

14.1. Giriş 

Orman-halk    ilişkilerinin   insanlõk   tarihi  kadar  eski bir  geçmişi  vardõr.  Bu ilişkileri; 
ormanlarõn insanlar üzerindeki etkileri ve ormanlarõn çevreye etkileri ile insanlarõn ormanlara 
etkileri açõsõndan incelemek gerekir. 

 Ormanlarõn insanlar üzerindeki etkileri açõsõndan, orman-halk ilişkileri 
değerlendirildiğinde; ormanlar, ekonomik ve sosyal  açõdan çok büyük değer taşõyan doğal 
kaynaklarõn başõnda gelmektedir ve  ormanlardan elde edilen odun ve odun dõşõ ürünler dõşõnda 
tüm canlõlarõn ve dolayõsõyla insanlarõn yaşamõnda önemli yere sahiptir. 

 Ormanlarõn; erozyonu önleme, yağõşlarõ artõrma, hava hareketlerinin yönünü ve hõzõnõ 
değiştirme, iklim rejimi düzenleme, oksijen üretip karbondioksit tüketme, sularõ temizleme ve 
kalitesini iyileştirme,  yer altõ sularõnõ düzenleme, doğal bir süzgeç olarak havanõn tozlarõnõ 
süzerek havayõ temizleme gibi çevresel etkilerinin yanõ sõra insanlarõn beşikten mezara kadar her 
alanda gereksinimlerini  karşõlayan, çeşitli canlõlarõ içlerinde barõndõran bir ekosistem olmalarõ 
nedeniyle, çok büyük önemleri olduğu açõktõr.  

Yirminci yüzyõlõn son çeyreğinde ve özellikle 1992 Rio Zirvesinden beri sosyo-ekonomik 
nitelikli ormancõlõk meselelerinin uluslararasõ ve bölgesel platformlarda öncelikli konular olarak 
daha sõk  tartõşõlmakta olduğu görülmektedir. Orman-halk ilişkileri konu olduğunda özellikle 
sivil toplum kuruluşlarõnõn fonksiyonlarõnõn göz ardõ edilmesi imkansõz hale gelmiş 
bulunmaktadõr. Toplumun çok farklõ kesimlerinin temsilcilerinden oluşan bu örgütler, orman 
kaynaklarõnõn yönetiminden doğrudan veya dolaylõ  bir şekilde etkilenmektedir. Ayrõca tarafsõz 
olmalarõ nedeniyle, kararlarõn alõnmasõnda ve politikalarõn belirlenmesinde önemli rol 
oynamaktadõr.  

 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkõnma Konferansõnõn Orman Prensiplerinde özellikle 
vurgulanan ve o tarihten sonraki pek çok uluslar arasõ ormancõlõk müzakerelerinde tartõşmalarõn 
önemli konularõ arasõnda yer alan yerel topluluklar da, orman-halk ilişkileri kapsamõnda ele 
alõnmasõ öngörülen diğer önemli bir boyut olarak değerlendirilmektedir. Kõrsal alanda yaşayan 
geleneksel kabileler, köylüler ve benzeri gruplar hayat şartlarõ ve ekonomileri ormana son derece 
bağlõ olan topluluklardõr. Bu yerleşimlerin varlõğõ ve bunlarõn sahip olduklarõ kültür, alõşkanlõk, 
gelenek ve haklarõ, orman kaynaklarõnõn bir parçasõ olarak görülmektedir.  

 Günümüzde, şehirleşmenin getirdiği aşõrõ baskõ nedeniyle giderek artan rekreasyon alan 
gereksinimi de, ormanlarõn insanlar üzerindeki fonksiyonel önemini ve orman-halk ilişkilerinin 
diğer bir boyutunu ortaya koyan bir başka örnektir. 

 İnsanlarõn ormanlar üzerindeki etkileri ele alõndõğõnda; ormanlar, insanlarõn  artan 
gereksinimleri nedeniyle yoğun bir tahribata uğramakta ve giderek azalmaktadõr. 

 Orman kaynaklarõndan, �eylem ve ilişkileri belli kurallara bağlanmõş insanlar topluluğu� 
olarak tanõmlanan toplum kesimleri değişik taleplerde bulunmaktadõr. Yakõn yõllara kadar 
ülkemizde genel olarak orman-halk ilişkileri kapsamõnda yalnõzca orman-köylü ilişkileri ele 
alõnmõştõr. Ancak günümüzde ülkemiz nüfusunun yarõdan fazlasõnõn kentlerde yaşamasõ ve bu 
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nüfusun da orman kaynaklarõndan değişik şekilde taleplerinin bulunmasõ, orman-toplum 
ilişkilerinin kentsel, kõrsal ve  orman köylüleri nüfusunun ormanlarla ilişkisi biçiminde ele 
alõnmasõnõ gerektirmektedir. 

 Gerçekten, 1990-1997 döneminde kõrsal nüfusta yõllõk binde 4 azalma olduğu halde 
kentlerde yüzde 22 artma olmuştur. Üstelik bu kentlere yönelme tüm illerde eşit şekilde olmayõp, 
batõ bölgelerimizdeki kentlere doğru gerçekleşmiştir. Bu gelişme; yedinci beş yõllõk kalkõnma 
planõnda kentlerde yaşayanlarõn ülkemiz nüfusu içindeki payõ 1995 yõlõnda % 60,9 iken 2000 
yõlõnda % 70,6 olacağõ belirtilmiştir. Bu oranõn önümüzdeki beş yõllõk dönemde  daha da artmasõ 
beklenmelidir. 

 Bu kentsel nüfus, orman kaynaklarõnõn, ürünlerinden ve hizmetlerinden yararlanmanõn 
yanõsõra orman  alanlarõndan da yerleşim yeri olarak yararlanmak isteyecektir. 

 Bir yandan ormanlarõn ekim ya da  dikim yoluyla tesis edilmesi, korunmasõ, geliştirilmesi 
orman kaynağõndan topluma sağlanan maddesel ve özellikle maddesel olmayan ürün ve 
hizmetlerin sağlanmasõ görevleri etkin bir şekilde yerine getirilememekte; diğer yandan da ülke 
ormanlarõ açma, yerleşme, yakma, kesme, taşõma bulundurma vb. suçlarla sürekli olarak tahrip 
edilerek, nitelik ve nicelik olarak kayba uğratõlmaktadõr.  

 Ayrõca, ülkemiz ormanlarõna yönelik olarak gerçekleştirilen ve kayõtlara geçen resmi 
suçlarõn çok  üstünde olduğu belirtilen gizli suçlarõn sayõsõnõn ve yaptõğõ tahribatõn  resmi 
istatistiklere yansõyan suçlara göre çok daha fazla olduğuna ilişkin araştõrmalar ve tespitler 
bulunduğu gerçeği de gözden uzak tutulmamalõdõr. 

 Öte yandan, ormancõlõk sektöründeki kalõplaşmõş organizasyon yapõsõ ve işletme anlayõşõ 
çerçevesinde ülke ormanlarõ doğal bir kaynak olarak tabiatõyla ekonomik, sosyal ve teknik 
gereklere göre işletilememektedir. Diğer bir deyişle, ormancõlõk sektörüne tahsis edilen doğal 
kaynaklarõn bir ekosistem bütünlüğü içinde ve süreklilik prensibi gereğince, ormanõn fonksiyonel 
işlevlerinin  daha fazla dikkate alõnarak çok yönlü işletilmesi yerine, sadece odun hammaddesi 
üretim amaçlõ bir işletmecilik anlayõşõyla işletme, geçmişten günümüze değin süregelmiş 
bulunmaktadõr. 

 Bütün bunlarõn yanõnda, orman ürünlerine olan talebin sürekli olarak karşõlanamamasõ ve 
ormanlarõn içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin ormanlara yönelik olumsuz baskõlarõnõ en 
aza indirmek için gerekli önlemlerin yeterince etkin hale getirilememiş olmasõ nedeniyle 
ormancõlõk sektörü, odun hammaddesi arz ve talebi arasõndaki dengeyi kuramamõş ve orman 
köylülerinin fakirlik alt sõnõrõndaki hayat standartlarõnõ  yükseltememiştir. 

 Ülke orman işletmeciliğinin işlerliğini engelleyen bu görünümün ortadan kaldõrõlmasõna 
yönelik anlayõşlar geç de olsa değişik platformlarda dillendirilmeye başlanmõş ve ülkemiz 
ormancõlõk sektörü, yõllardan beri geleneksel olarak uygulaya geldiği politikalarõna bir çeki-
düzen verme ihtiyacõnõ duymaya başlamõştõr. 

 Nitekim, 1990� lõ yõllardan itibaren gerek 1. Ormancõlõk Şurasõ (1-5 Kasõm 1993, Ankara) 
ve 1. Orman Köyleri Kurultayõ (22-23 Haziran 1998, Ankara) gibi ulusal ve gerekse de XI. 
Dünya Ormancõlõk Kongresi (13-22 Ekim 1997, Antalya ) gibi uluslar arasõ düzeyde toplantõlar 
yapõlarak, ormancõlõk sektörünün ilişkili olduğu kesimlerle birlikte hareket etme, onlarõ 
ormancõlõkla ilgili alõnan kararlarda etkili kõlma yollarõ aranmaya başlanmõştõr. Bu süreçte, 
ülkemiz orman yönetiminde başarõlõ olmanõn olmazsa olmaz şartõ olan, orman-halk ilişkilerini 
mercek altõna alma zorunluluğu, önemini 21. Yüzyõl arifesinde olduğumuz şu günlerde de 
korumaktadõr. 
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 Orman-halk ilişkilerinin ağõrlõklõ olarak, ormanlarõn fonksiyonel işlevleri göz önünde 
bulundurularak geliştirilmesi, hem bu kaynaklarõn devamlõlõğõnõ garanti altõna alacak hem de 
sonsuz ekonomik fayda sağlayacaktõr.  

 Gelişmiş ülkelerin yönetimle ilgili ulusal kurallarõ, vatandaşa yönetimin yabancõsõ veya 
boyun eğicisi olmak yerine, yönetime katõlma olanağõ verir. En iyi örgütlenmiş ve en güçlü 
devletler vatandaşõnõn haysiyet ve geleneğine sahip çõkan, vatandaşõn saygõ gördüğü ve 
yönetimle işbirliği yaptõğõ devlettir.   Öyle ki bu devletler gerçekten kamunun yararõnõ gözeten, 
sevilmesi ve korunmasõ gereken bir değeri  ifade eder.   

 Orman-halk ilişkileri, etkileşim açõsõndan ana hatlarõ ile ortaya konulduktan sonra, 
Ülkemiz ormancõlõğõ açõsõndan büyük önem taşõyan ve Bakanlõğõmõzõn ana görevlerinden biri 
olan orman-köy ilişkilerinin düzenlenmesi ve buna ilişkin politikalar, orman-halk ilişkileri 
başlõğõ altõndaki bu raporun ağõrlõklõ konusu olarak ele alõnmõştõr. 

14.2. Mevcut Durum 

 14.2.1. Dünyada 

 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkõnma Konferansõnda, sürdürülebilir orman yönetimi, 
sürdürülebilir kalkõnmada ve çevre korumada başlõca ve önemli bir mekanizma ve bir gelişme 
stratejisi olarak bütün ülkelerce kabul edilmiş ve bu çerçevede orman prensipleri ve 
ormansõzlaşma ile mücadele başlõklarõ altõnda bir dizi tedbir ve ilkeleri içeren küresel bir süreç 
başlatõlmõştõr. 

 Tabii kaynaklarõn rasyonel, adil ve tahrip edilmeden, mevcut ve gelecek nesillerin 
yararõna kullanõlmasõ esasõna dayalõ sürdürülebilir kalkõnma, yirmi birinci yüzyõlda insanoğlunun 
en önemli çabalarõndan birini oluşturacaktõr. Bu çerçevede, ağaç ve orman kaynaklarõnõn 
ekolojik, sosyal, kültürel bakõmlardan sahip olduklarõ rol ve ekonomik değerleri 1992 Rio 
Zirvesinde özellikle vurgulanmõştõr. 

 Ülkemizin taraf olduğu ve ülkemiz adõna orman Bakanõnca imzalanan Avrupa 
Ormanlarõnõn Korunmasõ Lizbon Konferansõ�nda (1998) alõnan iki karardan birincisi �Halk, 
ormanlar ve ormancõlõk, sürdürülebilir ormancõlõğõn sosyo-ekonomik boyutlarõnõn geliştirilmesi� 
şeklinde belirlenerek kabul edilmesi ile orman-halk ilişkilerinin günümüz ormancõlõğõndaki sahip 
olduğu önem teyit edilmiş bulunmaktadõr. Bu kapsamda, Tüm Avrupa Süreci olarak adlandõrõlan  
izleme çalõşmalarõnda; toplumla diyalog, kõrsal kalkõnma, halkla ilişkiler gibi konu başlõklarõ 
öncelikli konular arasõnda yer almaktadõr. 

 Bazõ gelişmiş Avrupa ülkeleri örneğin, Almanya, İsviçre, İtalya ve İspanya 
incelendiğinde; Ülkemizde görülen ve sorunlar bölümünde bahsedilmekte olan olumsuz orman-
halk ilişkilerinin bulunmadõğõ gözlenmektedir. 

 Anõlan Avrupa ülkelerinde orman ve dağ köylerinin içinde bulunduklarõ durum ve 
sorunlar ile ilgili gelişmeler ve alõnan tedbirler şöyle sõralanabilir. 

 Almanya : 

 Yukarõ havzalardaki nüfusun azalmasõnõ önlemek maksadõyla, çeşitli tedbirlerin 
alõnmasõna ihtiyaç duyulmuş ve gerekli çalõşmalara başlanmõştõr. 
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 Bu konuda alõnmõş olan  tedbirler şöyle sõralanabilir. 

 1- Doğal kaynaklarõ uygun bir şekilde işletmek suretiyle toprak verimliliğinin  
arttõrõlmasõna ilişkin tedbirler alõnmõştõr. 

 Bunlar : 

 a) Arazi klasifikasyonu yapõlarak orman, mera ve tarõm topraklarõ belirlenmiştir. 

 b) Mera õslahõ yapõlarak bunlarõn ot verimleri yükseltilmiştir. 

 c) Tarõm topraklarõ belirlenmiş ve entansif tarõma elverişli, makineli çalõşmayõ rasyonel 
hale getirecek birimler şekline sokulmuştur., 

 d) Ahõr hayvancõlõğõnda iyi õrklar ve uygun beslenme ile et, süt bakõmõndan en yüksek 
verimin alõnmasõ yoluna gidilmiştir. 

 e) Tarõm ve meraya elverişli olmayan sahalarda ağaçlandõrmalar yapõlarak bir taraftan 
erozyona engel olunmuş, diğer taraftan da bu ağaçlandõrmalarõn çeşitli olumlu fonksiyonlarõndan 
yararlanõlmõştõr.  

 2- Doğal kaynaklardan faydalanma yanõnda, ayrõca bölge halkõnõn hayat standardõnõ 
arttõrõcõ önlemler alõnmõştõr. 

 3- Yöre halkõna vergi ödemelerinde bazõ kolaylõklar sağlanmõş ve vergilerde indirim  
öngörülmüştür. 

 4- Bölgede sanayileşmeyi özendirmek için, inşaat ve tesisata düşük faizli krediler 
verilmiştir. 

 5- 1959�dan sonra faizsiz, belli süreli ödünç para verme yoluna gidilmiştir. 

 6- Entansif işletmeciliğe elverişli olmayan, küçük parçalara bölünmüş topraklarõn 
entansif tarõma ve makineli çalõşmaya elverişli hale getirilmesi planlanmõş ve �arazi birleştirme 
kanunu� çõkarõlmõştõr. 

 7- Sübvansiyon ve kredi şeklindeki yardõmlar ve alõnacak tedbirler için bütün Batõ 
Almanya�yõ içine alan bir kanun çõkarõlmõştõr. Kanunun dayanağõ � yeşil plan � olmuştur. 

 8- Dağlõk ve ormanlõk bölgede oturan halkõn kalkõndõrõlmasõnõn sadece ormancõlõk 
sektörünün işi olmadõğõ kabul edildiğinden ( 1967 heyet raporu) bütün diğer sektörlerin bu 
kalkõnmaya katõlmalarõ sağlanmõştõr. 

 9- Bölgesel kalkõnmalarda alt yapõya önem verilerek, bu gibi hizmetler ihtiyaca göre 
planlanmõştõr. 

 10- Orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesinde, hareket noktasõnõn uygulanan ormancõlõk 
politikasõ veya mülkiyet sistemi olmadõğõ, halk - orman ilişkilerinin istenilen şekle girmesinde en 
büyük etkinin sosyo-ekonomik kalkõnma olduğu temeline dayanõlmõştõr. 
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 11- Ormancõlõkta verimli ve teknik hizmetlerin en kolay uygulanabileceği işletmeciliğin 
Devlet İşletmeciliği olduğu kabul edilmekte ve buna örnek olarak Bavyera Eyaleti 
gösterilmektedir. 

 İsviçre : 

 İsviçre�de yõllar önce yapõlan arazi sõnõflandõrõlmasõ sonucu olarak orman, mera ve tarõm 
topraklarõnõn kesin sõnõrlarla ayrõlmõş olduğu, doğal kaynaklarõn en entansif bir şekilde 
işletilmesi suretiyle toprağõn verimliliğinin arttõrõlmõş bulunduğu ve bütün bunlarõn yanõnda 
alõnan bazõ sosyal ve ekonomik önlemlerle yukarõ havzalardaki, yani dağ ve orman köylerindeki 
halkõn iyi bir hayat standardõna kavuşturulduğu kolayca gözlenmektedir. 

 Alõnan önlemleri genel olarak (2) ana bölümde toplayabiliriz: 

 1- Doğal kaynaklardan azami yararlanma önlemleri. 

 2- Dağ ve orman köylerinin hayat standardõnõ arttõrma önlemleri. 

 İsviçre�de milli kalkõnma planõnõn bulunmadõğõ, ancak havza kalkõnma planlarõnõn olduğu 
tespit edilmiştir. 

 Bu bölge planlarõ incelendiğinde, halen Orman  ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 
teşkilatõnca orman köyleri için düzenlenen ilçe kalkõnma planlarõ ile genel anlamda bir paralellik 
olduğu göze çarpmaktadõr. 

 İspanya : 

 İspanya�da geri kalmõş dağlõk ormanlõk bölgelerle ilgili olarak münferit bölgesel plan ve 
projeler uygulanmõştõr. 

 İtalya : 

 İtalya siyasi birliğinin kurulduğu 1861   yõlõndan  sonra   çõkarõlan genel ve mahalli 
kanunlar da,  orman korumasõna büyük yer verilmiştir. Bundan başka orman tesis edenlere vergi 
muafiyeti gibi avantajlar tanõnmõş, kredi verilmiş ve yardõmlarda bulunulmuştur. 

 Köylüyü dağlõk arazide tutmak için bir taraftan yeni iş sahalarõ açõlõp tarõmõn karakteri bu 
günkü ekonomik gelişmeye paralel olarak değiştirilirken, diğer taraftan alt yapõ hizmetleri devlet 
tarafõndan süratle ikmal edilmiş ve köylüye çeşitli krediler verilmiş, sübvansiyon şeklinde 
yardõmlarda  bulunulmuştur. Ayrõca ürettiği ürünün kooperatifler yoluyla değer fiyatla  
satõlmasõna da çalõşõlmõştõr. Bu konuda yapõlan çalõşmalar şunlardõr. 

 1- Tarõm õslahõ kredisi  verilmiştir. 

 2- Tarõmõ iyileştirme giderlerine devlet katõlmõştõr. 

3- Ağaçlandõrma ve mera õslah fonu tesis edilmiştir. 
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 14.2.2. Türkiye�deki Mevcut Durum 

 14.2.2.1. Orman Köyleri 

 14.2.2.1.1. Orman Köylerinin Tanõmõ 

 Orman köylerinin tanõmõ değişik zamanlarda değişik şekillerde yapõlmõştõr.  Orman Genel 
Müdürlüğünün tanõmõ ile Orman Köylüleri Kalkõnma Fonu yönetmeliğindeki tanõmlar farklõ idi. 
Fon Yönetmeliği�nde 1995 yõlõnda yapõlan değişikle orman köyü tanõmõnda paralellik   
sağlanmõştõr. 

 Orman içi  ve ormana bitişik köylerin ikisi de orman köyü  olup kõsaca, �Mülki sõnõrlarõ 
içinde orman bulunan köylere, orman köyü denilmektedir.�  Orman Köylüleri Kalkõnma Fonu 
Yönetmeliğine göre;  

 Orman içi köy: Mülki sõnõrlarõ içinde orman olmasõ şartõyla evlerin toplu bulunduğu 
yerleşim alanõndan itibaren aralõksõz olarak devam eden arazileri dört yönden ormanlarla çevrili 
köylere  denir. 

 Ormana Bitişik Köy : Mülki sõnõrlarõ içinde orman olmasõ şartõyla evlerin toplu 
bulunduğu yerleşim alanõndan itibaren aralõksõz olarak devam eden arazileri herhangi bir yönde 
ormanlara bitişik olan köylere  denir. 

 14.2.2.1.2. Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapõsõ 

 14.2.2.1.2.1. Demografik Yapõ ve Yerleşim 

 1997 nüfus sayõmõna göre ülkemizde 35 270 köy bulunmakta ve bu köylerde toplam      
14 151 227 kişi yaşamaktadõr. Orman köylerinin sayõsõ ise 19 020 olup,  bu köylerde 7 145 339 
kişi yaşamaktadõr. Orman köylerinde yaşayan nüfus diğer köylerde yaşayan nüfusun % 50,5 ini 
oluşturmaktadõr. 

 Orman köylerinde ortalama hane büyüklüğü 3,7 kişi olup, köy başõna düşen nüfus miktarõ 
da 375,7 kişidir. 

 Orman köylerinde 15-64 yaş arasõndaki ekonomik yönden önem arz eden faal nüfus oranõ 
%50 dir. 

 Orman köylerinde gizli işsizlik oranõ % 60 olup, bu oran ülke ortalamasõndan büyüktür.  

 Orman köylerindeki nüfus dağõlõmõ ve hareketleri diğer köylere göre farklõlõk 
göstermektedir. 

 1980 ve 1997 yõllarõndaki orman içi, bitişiği ve orman dõşõ köylerdeki ortalama nüfus 
miktarlarõ ve bu 17 yõllõk periyotta nüfus artõş yüzdeleri Tablo 139�da gösterilmiştir. Tablonun 
incelenmesinden anlaşõlacağõ üzere orman dõşõ köylerdeki nüfus artõş yüzdesi, orman 
köylerindeki nüfus artõş yüzdesine göre daha az azalma göstermiştir. Orman bitişiği köylerdeki 
nüfus artõş yüzdesi ise orman içi köylerdeki nüfus artõş yüzdesine göre daha fazla azalma 
göstermiştir. 
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Tablo 139 : Köylerdeki Ortalama Nüfus Büyüklükleri 1980 Ve 1997 Yõllarõna Göre Artõş  

                   Yüzdeleri 
 

Köyler 1980 Yõlõ Ort. 

Nüfus 

1997 Yõlõ Ort. 

Nüfus 

Ortalama Nüfus Artõşõ 

(%) 

Orman içi 492 345 -30 

Orman Kenarõ 613 395 -36 

Orman Dõşõ 476 431 -10 

Orman köyü ova köyü ayõrmadan bütün köylerden kentlere göç olmaktadõr. Bu durum 
son yõllarda artarak sürmektedir. 

 Orman köylerinin nüfuslarõndaki azalma Tablo 140�da gösterilmiştir. Köy sayõlarõ arttõğõ 
halde nüfus azalmaktadõr. 
 

Tablo  140: Orman Köylerinde Nüfusun Gelişmesi 

 

Orman İçi Orman Bitişiği Orman  

Yõl Adet Nüfus Adet Nüfus Adet Nüfus 

1985 7.506 3.849.893 10.058 6.311.215 17.564 10.161.108 

1990 7.488 3.644.868 10.452 5.472.608 17.940 9.117.476 

1997 7.282 2.515.333 11.738 4.630.006 19.020 7.145.339 

 

 Orman köylerinde bölgeler itibariyle yerleşim durumu Tablo 141�de gösterilmiştir. Buna 
göre en fazla köy sayõsõ ve yerleşim Karadeniz bölgesinde olmuştur. Orman köylerinin büyük 
çoğunluğu denize kõyõsõ bulunan bölgelerde bulunmaktadõr. Bu köyler iklim ve topografya 
bakõmõndan en zor şartlara sahip sarp kesimlerde yer almõştõr. Yerleşim yerleri toplu olmaktan 
çok dağõnõk ve parçalõ bir yapõya sahiptir. Öyle ki bazõ köyler 6-8  mahalleden meydana gelen 
çok sayõda ve dağõnõk yerleşim yerlerine bölünmüştür. Devletçe götürülmesi gereken hizmetlerin 
maliyetlerinin en yüksek olduğu yörelerdir. Bu durum bahsedilen yörelerin zaten kõt olan gelir 
kaynaklarõna eklenince geri kalmõşlõğõn önemli sebeplerinden birini oluşturmaktadõr. 
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Tablo  141 : Orman Köylerinin Ve Nüfuslarõnõn Bölgelere Dağõlõmõ 
                                                              

                                                                                                       Ortalama Köy 
Bölge Adõ  Orman Köyü Adedi   Nüfus                   Nüfusu  
KARADENİZ   5.164  1.820.749  352 
EGE    3.378  1.495.676  442 
AKDENİZ   1.910     994.380  520 
İÇ ANADOLU   3.700  1.218.453  329 
MARMARA   1.787     767.485  429 
DOĞU ANADOLU  1.554     358.269  230 
G.DOĞU ANADOLU  1.527     490.327  321 
               19020  7.145.339  376 

 Orman köylerinin içinde yerinde kalkõnmasõ mümkün olmayan 3192 köy bulunmaktadõr. 
Bu köylerin orman köylerine oranõ % 16.8 dir. Bunlarõn  başka yerlere nakledilmesi ön 
görülmüştür. Bu köylerin nakli 6831 sayõlõ Kanunun 13/B maddesi ile gündeme gelmiştir. Fakat 
aradan 43 yõl geçmesine rağmen 3 küçük uygulama dõşõnda uygulama yapõlamamõştõr. 

 1982 Anayasasõnõn 169 ve 170. Maddeleri gereği 2924 sayõlõ Orman Köylerinin 
Kalkõnmalarõnõn Desteklenmesi Hakkõnda Kanun çõkarõlmõş olup, özetle;  

 1- Bilim ve Fen bakõmõndan orman niteliğini kaybetmiş,tarõm alanlarõna 
dönüştürülmesinde yarar görülen yerlere orman içi köyler halkõnõn yerleştirilmesi, 

 2- Tarõm alanõna dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesi , 

 Konularõnõ kapsamaktadõr. 

 1999 yõlõ sonuna kadar orman Kadastro komisyonlarõ tarafõndan 2/B maddesi 
uygulamasõyla toplam 374 674 ha. Alan orman alanõ dõşõna çõkarõlmõştõr. Bu yerlerin 
kadastrolarõnõn yapõmõna 1992 yõlõnda başlanmõş ve devam edilmektedir. 1999 yõlõ sonuna kadar 
506 köyde 31 089 ha. alanõn kadastrosu yapõlmõştõr. Kadastrosu biten yerlerde hak sahipliği 
tespitleri yapõlmakta olup 346 köyün hak sahipliği tespit edilmiştir. Ayrõca bu yerlerin rayiç 
bedelleri de tespit edilmiş ve 7 833 ha. alan satõşa çõkarõlmõştõr. Hak sahiplerine 1 720 ha. alanõn 
satõşõ yapõlarak  5 trilyon TL. civarõnda gelir sağlanmõştõr. 

 14.2.2.1.2.2. Toprak ve Mera Kullanõmõ 

 Orman köylüleri çok dar ve sarp topraklara sahiptirler. Aslõnda tarõma elverişli olmayan 
bu topraklar, orman ve mera olarak yararlanõlmasõ gereken topraklar olduklarõ halde tarõm alanõ 
olarak kullanõlmaktadõr. Arazilerin yanlõş kullanõmõ; dağlõk ve ormanlõk yörelerde daha da 
belirginleşmektedir. 

 D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü tarafõndan kendi görev alanõna giren dağ ve orman 
köylerinde yapõlan araştõrmaya göre, 1960 lõ yõllarda bu köylerin topraklarõnõn % 31,7 sinde 
tarõm yapõldõğõ, oysa tarõma elverişli topraklarõn (I-IV sõnõf ) ancak % 15,2 civarõnda olduğu 
saptanmõştõr. Aynõ alanõn % 60,3 ünün orman ve meralarla kaplõ olduğu, arazi yetenek sõnõflarõna  
göre bu oranõn % 77,2 olmasõnõn gerektiği anlaşõlmõştõr.   

 Orman köylüleri ile ilgili arazi dağõlõmõ Tablo 142�de gösterilmiştir.  
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1973 yõlõnda çõkarõlan ve sonradan kaldõrõlan 1757 sayõlõ Toprak ve Tarõm Reformu 
kanununa göre bu miktarlarõn optimal büyüklüklerinin aile başõna sulu arazide 300, susuz 
arazilerde 475 dekar olmasõ gerekmektedir. Sulu alanlar tüm tarõm alanlarõnõn ancak % 11 idir. 
Orman köylerindeki araziler tamamen kuru tarõm yapõlan araziler sayõlabilir. Yeterli tarõm arazisi 
bulunmayan orman köylüsü, ormandan açõlan topraklarõ kullanmaktadõr. Bu topraklar da çok 
kõsa sürede erozyonla taşõndõğõndan verim düşmekte, köylünün geçimi zorlaşmaktadõr. 

 Ayrõca orman köylerindeki kadastro çalõşmalarõ henüz tamamlanamadõğõndan mülkiyet 
sorunu da bulunmaktadõr. 

Tablo  142: İllerin Orman Köylerinde Arazi Dağõlõmõ Tablosu 
 

İli Hane Say. Arazisi 
Olmayan 

1_10 da. 11_25 da. 26_50 da. 51< 

Adana 27.343 2.602 9.540 8.898 6.303  
Adõyaman 21.995 4.069 9.461 5.590 2.875  
Afyon 15.578 1.842 3.759 5.205 4.772  
Ağrõ         -              -           -    
Amasya 21.346 1.553 4.648 7.017 8.128  
Ankara 22.410 1.723 7.506 6.703 6.478  
Antalya 79.850 16.982 20.866 23.153 18.849  
Artvin 32.841 297 16.918 10.970 4.656  
Aydõn 58.950 9.673 16.560 19.918 12.799  
Balõkesir 79.549 12.461 18.886 23.930 24.272  
Bilecik 14.050 883 835 3.587 8.745  
Bingöl 16.066 1.982 6.921 4.155 3.008  
Bitlis 8.714 1.269 5.321 1.620 504  
Bolu 36.989 1.071 5.639 11.689 14.455 4.135 
Burdur 18.099 2.629 3.917 5.816 5.737  
Bursa 56.412 3.185 12.127 19.256 21.844  
Çanakkale 49.601 3.682 7.451 16.306 22.162  
Çankõrõ 12.487 965 2.560 4.154 4.808  
Çorum 52.736 3.351 9.090 16.011 24.284  
Denizli 43.189 5.558 10.045 14.054 13.532  
Diyarbakõr 32.460 4.020 9.895 9.760 8.785  
Edirne 8.886 681 1.218 2.947 4.040  
Elazõğ 17.708 1.255 8.742 4.161 3.550  
Erzincan 13.048 1.253 2.888 3.837 5.070  
Erzurum 22.737 1.347 9.302 7.085 5.003  
Eskişehir 18.330 1.308 2.679 4.833 9.510  
Gaziantep 10.090 2.059 3.147 2.467 2.417  
Giresun 26.415 136 8.753 12.366 5.160  
Gümüşhane 11.940 431 3.983 5.707 1.819  
Hakkari 4.131 280 2.545 768 538  
Hatay 22.394 6.002 8.379 5.314 2.699  
Isparta 27.268 2.692 6.936 9.760 7.880  
İçel 49.763 6.589 17.958 13.475 11.741  
İstanbul 18.016 2.762 4.385 5.101 5.768  
İzmir 58.957 11.140 16.662 16.587 14.568  
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Tablo  142: (Devamõ) 
İli Hane Say. Arazisi 

Olmayan 
1_10 da. 11_25 da. 26_50 da. 51< 

Kars 3.698 339 350 994 2.015  
Kastamonu 59.838 447 13.115 23.343 22.933  
Kayseri 1.465 469 945 46 5  
Kõrklareli 10.265 1.196 1.983 3.115 3.971  
Kõrşehir 3.857 684 388 1.646 1.139  
Kocaeli 25.783 1.659 6.492 6.314 11.318  
Konya 54.390 10.208 15.717 20.321 8.144  
Kütahya 47.197 3.948 9.072 12.797 21.380  
Malatya 15.095 1.383 5.975 4.231 3.506  
Manisa 44.596 7.280 9.003 13.865 14.448  
K.Maraş 34.097 9.265 9.040 8.388 7.404  
Mardin 23.507 6.250 8.332 5.248 3.677  
Muğla 63.462 7.307 19.533 18.918 17.704  
Muş 1.582 327 657 336 262  
Nevşehir              -              -            -           -            -  
Niğde 2.912 285 1.561 725 341  
Ordu 54.158 904 17.228 22.370 13.656  
Rize 12.668 1.047 8.859 2.214 548  
Sakarya 38.518 1.611 7.508 12.287 15.648 1.464 
Samsun 45.530 1.206 6.545 16.818 20.961  
Siirt 10.813 1.085 4.305 3.577 1.846  
Sinop 31.561 284 2.896 9.754 18.627  
Sivas 15.992 506 4.133 5.805 5.548  
Tekirdağ 7.216 287 981 1.611 4.337  
Tokat 60.861 3.576 11.942 20.158 25.185  
Trabzon 31.049 252 21.993 7.442 1.362  
Tunceli 14.816 1.109 4.976 4.427 4.304  
Şanlõurfa 1025 204 95 175 551  
Uşak 14.649 276 2.992 5.785 5.596  
Van 2.016 132 1.015 647 222  
Yozgat 20.647 1.662 4.730 7.658 6.597  
Zonguldak 46.742 5.139 18.858 13.399 8.055 1291 
Aksaray 250 100 75 25 50  
Bayburt 780 30 120 483 147  
Karaman 9.391 390 3.428 3.017 2.556  
Kõrõkkale 3.382 299 285 1.335 1.463  
Batman 8.478 580 4071 1.560 2.267  
Şirnak 8.380 1.328 5.026 1.376 650  
Bartõn 21.669 750 6.320 5.630 6.001 2.968 
Ardahan 8.681 419 2.567 3.644 2.051  
Iğdõr              -              -           -           -           -  
Yalova 4.485 79 2.200 1.158 1.048  
Karabük 18.154 233 3.449 6.325 6.808 1.339 
Kilis 2.171 1.059 413 242 457  
Osmaniye 18262 5342 4386 3660 4874  
Toplam 1.914.436 198.668 533.081 595.069 576.421 11.197 
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Orman köylerinde hayvanlarõn otlayabilecekleri çayõr ve meralarõn genellikle veriminin 
düşük olmasõ, ahõr hayvancõlõğõnõn yerleşmemiş olmasõ gibi sebeplerden dolayõ otlatma ormanda 
yapõlmaktadõr. 

 Orman köylerindeki arazi yapõsõ ve demografik özellikler tarõmda kullanõlan alanlarda 
giderek parçalanmaya sebep olmuştur. Bu sebeple işletmelerin bütünlüğü bozulmuş ve 
büyüklükleri köylünün geçimini sağlamak için gerekli, tarõm alanõ miktarõnõn altõna düşmüştür. 

 Verimlerinin daha düşük olduğu bilinen orman köylerindeki tarõm alanlarõ nedeniyle, 
orman köyünde yaşayan ailelerin refah ve gelir düzeylerinin diğer işletmelerde çalõşanlara göre 
çok düşük olacağõ kolayca tahmin edilebilir. 

 Topraklar verimsiz olsa da, buğday yetiştirilmeyince aç kalõnabileceği duygusu orman 
köylerinde tahõl üretimini baskõn hale getirmiştir. Yetiştirilen ürünlerin % 91.6 sõnõ tahõl 
oluşturmaktadõr. Gübre kullanõmõ yok veya yok denecek kadar az olduğundan verim düşüktür. 
Ancak bu konuda yapõlmõş bir araştõrmaya rastlanmamõştõr.  

 Orman köylerindeki  hayvanlarõn otladõğõ tahmin edilen orman içi ve bitişiğindeki mera 
alanlarõ 1.5 milyon hektardõr. Bu konuda şunlar söylenebilir. 

 1- Orman içi ve bitişiği mera ve otlaklarda kapasitesinin üzerinde otlatma yapõlmaktadõr. 

 2- Hayvancõlõk, önemli bir geçim kaynağõ olmasõna karşõn verimi düşük  yerli õrklarla 
yapõlmaktadõr. Kültür õrklarõ orman köylerine  az girmiştir. 

 3- Ahõr hayvancõlõğõ yeterince yerleşmemiştir. 

 4- Çayõr, mera kullanõmõ için otlatma planõnõn yapõlmamõş olmasõ, yeterli yem bitkisi 
üretimi yapõlamamasõ nedeniyle hayvansal verim düşmektedir. 

 14.2.2.1.2.3. Alt Yapõ   

 Orman köylerinin bulunduğu yerler, engebeli  morfolojik ve topografik yapõ itibariyle 
afete maruz yörelerdir. Bu bakõmdan bu yörelere alt yapõ hizmetlerinin götürülmesi hem çok 
pahalõ hem de çok zordur. 

 14.2.2.1.2.4. Orman Köylerinde Ekonomi  ve İstihdam 

 Orman köylerinde ekonomi, çok dar ve sarp arazilerde geleneksel teknoloji ile yapõlan 
tarõm, orman içi otlak ve meralarda yapõlan hayvancõlõk ile ormancõlõk hizmetlerinden elde edilen 
gelire dayanmaktadõr. 

 Yeterli tarõm alanõ bulunmayan orman köylüsü genel olarak ormandan açtõğõ topraklarõ 
kullanmaktadõr. Bu topraklar da çok kõsa sürede erozyonla taşõndõğõndan, arazinin verimi 
düşmekte ve köylünün geçimi zorlaşmaktadõr. 

 Bu köylerde büyük oranda açõk işsizlik mevcut olup bu da göçleri hõzlandõrmaktadõr. 
Ayrõca nüfusun tam kapasite ile işlendirilebileceği iş olanaklarõ bulunmadõğõndan önemli oranda 
gizli işsizlik mevcuttur. 

 Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; 
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 1999 yõlõnda kesim işlerinde 182 000, nakliye işlerinde 63 000, istif işlerinde 15 000 kişi 
olmak üzere toplam 270 000 işçi 24 300 000 gün civarõnda çalõştõrõlmõştõr. 

 Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü  verilerine göre; 

 1999 yõlõnda muhtelif ağaçlama işlerinde 6 000 işçi, 1 230 000 gün çalõştõrõlmõştõr. İhaleli 
yapõlan işlerde yüklenicilerin çalõştõrdõklarõ işçiler  bu sayõlarõn dõşõndadõr. 

 Ormancõlõk çalõşmalarõnda işlendirilen iş gücünün yaklaşõk %8 i devamlõ işçi 
niteliğindedir. % 92 si ise mevsimlik işçilerdir. 

 Orman Köylüleri Kalkõnma Fonu�ndan verilen kredilerden sağlanan iş olanaklarõ aşağõda  
gösterilmiştir.    

 1974-2000 yõllarõ arasõnda Ferdi kredilerden sağlanan istihdam aşağõda gösterilmiştir. 
2000 yõlõ gerçekleşmeleri tahmini olarak alõnmõştõr. 
 
Hizmet Türü Gerçekleşen              Bir Ünitenin          Toplam İstihdam           Ünite Adedi  Sağladõğõ 

İstihdam(Adam/Yõl)                Adam/Yõl 
Fenni Arõcõlõk                  24.084   0.200(*)     4.817 
Hayvancõlõk ve                   67.930   0.400   27.172 
Yem Yardõmõ 
El ve Ev Sanatlarõ     9.940   1.000     9.940 
Tesis Edindirme ve Çevirme    6.887      0.500     3.443 
 TOPLAM   08.841      45.372 

 

 1975 Yõlõndan 1999 yõlõ sonuna kadar 401 kooperatifçe uygulanan 446 projenin Orman 
ve Köy İlişkileri kaynaklarõndan desteklenmesi sonucunda sağlanan istihdam aşağõda 
belirtilmiştir. 

Sektörün Adõ  Uygulanan Proje Sayõsõ  İstihdam 

İmalat Gõda   149    2720 

İmalat Orman      53      638 

Dokuma     75    7802 

Tarõm Ürünleri    27      155 

Orman    136    1410 

Kimya        2        61 

İnşaat Malzemeleri      4      178 

Toplam   446    12964 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(*) Bir üniteye sahip bir ailenin bir yõlda ortalama 73 gün arõcõlõkla meşgul olduğu tespitine göre hesaplanmõştõr. 
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 Çizelgenin incelenmesinden anlaşõlacağõ gibi proje başõna en büyük istihdam halõcõlõk 
projelerinde sağlanmaktadõr. 

 14.2.2.1.2.5. Orman Suçlarõ 

 Orman köylerinde tarõm ve hayvancõlõktan elde edilen çok sõnõrlõ gelir nedeniyle açõk ve 
gizli işsizliğin yarattõğõ en önemli sonuç fakirlik olgusudur. Hem mevcut nüfusa hem de yeni 
doğanlara en alt düzeyde de olsa yaşam olanağõ sağlamak için, orman köylüsü,  ormanlardan 
usulsüz yararlanma durumunda kalmaktadõr. Bu nedenle; 

 1- Orman ve mera alanlarõndan tarõm alanlarõ kazanmak için açma yapmaktadõr.  

 2- Yangõn çõkarmaktadõr. 

 3- Çoğunluğu, orman yasasõnõn 31. ve 32. Maddelerinde verilen haklarõ kötüye 
kullanmaktadõr.   

 4- Ormanda izinsiz  otlatma yapmaktadõr. 

 Bunlarõn sonucunda ormanlar giderek niteliğini  kaybetmektedir. Örnek verecek olursak, 

 1997 yõlõnda ormanlarõn uğradõğõ zararlar şu şekildedir. 

 5132 açma suçu işlenmiş 19 037 dekar orman niteliğini kaybetmiştir. 

 15921 kaçak kesim suçu işlenmiş, toplam 68549 m³ odun hammaddesi kaybõ olmuştur. 

  Ülkemiz orman kaynağõna yönelik gerçekleştirilen ve kayõtlara geçen orman suçlarõnõn 
sayõca çok üstünde olduğu belirtilen gizli suçlarõn miktarõnõn ve ormanõ tahrip derecesinin resmi 
istatistiklere yansõyan suçlara göre çok daha fazla önemsenmesini  gerektiren araştõrmalar ve 
tespitler bulunmaktadõr. 

 Orman köy ilişkilerinin düzenlenmesi bu kayõplarõ en azõndan asgariye indirecektir. 

 14.2.2.1.2.6. Orman Köylerinde Eğitim ve Örgütlenme 

 Yerleşim birimlerinin parçalõ olmasõ ve iklim şartlarõ, eğitimi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Öğrenci sayõsõ yeterli olan köyler kendi köylerinde, öğrenci sayõsõ az olan 
köylerin öğrencileri ise daha büyük köylere veya yakõn kent merkezlerine taşõnarak 
eğitilmektedir. Yolda geçen süre, yol ve taşõmada çõkan problemler nedeniyle eğitimin verimi 
düşmektedir. 

 Orman köylüleri büyük ölçüde kapalõ ekonomi koşullarõnda yaşamaktadõrlar. Bu köylerde 
üretilen ürünlerin pazarla ilişkisinin kurulabilmesi, tarõm dõşõ kõrsal ekonomik yatõrõmlarõn   
yapõlabilmesi, istihdam olanaklarõnõn artõrõlabilmesi, düşük ve dengesiz gelir dağõlõmõnõn 
iyileştirilmesi,  kaynak transferi yoluyla kõrsal sanayi nüvelerinin oluşturulmasõ için lokomotif 
görevi görecek olan kooperatifler yeterli gelişmeyi sağlayamamõşlardõr. 

 1963 yõlõnda orman köyünü kalkõndõrma kooperatifi adõ altõnda Almanya�ya işçi 
göndermek amacõyla hõzla kurulan kooperatiflerin sayõsõ, 1985 yõlõ sonunda 2020 ye ulaşmõştõr. 
Tarõmsal kalkõnma kooperatiflerinin sayõsõ ise 7000 olmuştur. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    365 

1963 yõlõnda Almanya�ya işçi göndermek için kooperatiflere öncelik verilmesi ve işçi 
kontenjanõ tanõnmasõ, tüm kõrsal kesimde olduğu gibi orman köylerinde de orman köyünü 
kalkõndõrma kooperatiflerinin kuruluş sebebi olmuştur. 

Ancak işçi gönderme işinin ortadan kalkmasõ sonucunda kooperatiflerin çoğunun 
çalõşamaz duruma düştüğü görülmüştür. 

Bu sõrada Orman Genel Müdürlüğünce orman köylerinde kurulan kooperatiflerin 1906 
sayõlõ yasa doğrultusunda orman işletmeciliğine yönlendirilmesi ile Orman ve Köy İlişkileri 
Genel Müdürlüğünce çok düşük faizli kredilerle desteklenmesi, orman köyü kalkõndõrma 
kooperatiflerinde yeniden bir canlanma ve bu amaç için yapõlanma dönemi başlamõştõr.  

Ova köylerinde kurulu köy kooperatiflerinin yarõsõ tasfiye olurken, orman köyünü 
kalkõndõrma kooperatiflerinde artõş sağlanmõştõr. 

1988 yõlõnda ilgili Bakanlõkça ova köylerinde kurulu köy kalkõnma kooperatifleri ile 
orman köylerinde kurulu orman köylerini kalkõndõrma kooperatifleri � Tarõmsal Kalkõnma 
Kooperatifi� adõ altõnda yeni bir hukuki yapõ içinde toplanmõştõr. 

 Orman Genel Müdürlüğünün, kooperatifleri odun üretimi işlerine teşvik edici tedbirler 
almasõ ve  Orman ve Köy İlişkileri genel Müdürlüğünün  çok düşük faizli  kredi ile desteklemesi 
bu kooperatifleri canlandõrmõştõr. 

 1999 yõlõ sonu itibariyle 4 822 adet tarõmsal kalkõnma kooperatifi faaldir. Bunlarõn           
2 300 adedi orman köylerinde kurulu kooperatiflerdir. 

 1988 yõlõnda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca kooperatiflerin konu bazõnda birlikler 
halinde örgütlenmeleri için mevzuatta değişiklik yapõlmasõ sonucu,.  � Orman Kooperatifleri 
Birliği � adõ altõnda 11 adet birlik, bir adet merkez birliği  kurulmuştur. 

 14.2.2.1.2.7. VII. Beş Yõllõk Plan Dönemi Öncesindeki Gelişmeler 

 VII. Beş Yõllõk plan döneminden önceki durum 4 madde halinde açõklanmõştõr. 

 14.2.2.1.2.7.1. Örgütsel Gelişmeler 

 Devletin Orman köylüsüne bakõş açõsõ daima olumlu bir gelişme göstermiş ancak zaman 
zaman da duraksamalar hatta geriye dönüşler olmuştur. 

 1956 yõlõna kadar ormanlarõn korunmasõnda polisiye tedbirler hep ön planda olmuştur. 
1956 yõlõnda çõkarõlan 6831 Sayõlõ kanunla ilk defa orman köylüsünün kalkõnmasõna yönelik 
kaynak tahsisi sağlanmõştõr. 

 Orman köylüsünün kalkõnmasõna yönelik teşkilatlanmaya ise ilk defa 1957 yõlõnda Orman 
genel Müdürlüğünde � Köy Kalkõnma Şubesi� oluşturulmakla başlamõş ve bu şubenin görevleri 
1964 yõlõnda  Köy İşleri Bakanlõğõna bağlõ �Orman Köylerini kalkõndõrma�  dairesine 
devretmiştir. 6831 Sayõlõ Kanunun 13.ncü  maddesi ile oluşturulan fon Bakanlõğõn,  Proje 
Uygulama Dairesi bünyesindeki � Destekleme Şubesi� tarafõndan amaca uygun kullanõlmõştõr. 
Bilahare 1969 tarihinde Orman Bakanlõğõ�nõn kurulmasõyla 1970 yõlõnda bu bakanlõğa bağlõ � 
Orman Köylerini Kalkõndõrma Genel Müdürlüğü�  faaliyete geçmiş ve 1971 yõlõnda genel 
Müdürlüğün adõ �Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü� olarak değiştirilmiştir. 
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 12 Eylül 1980 de Orman Bakanlõğõnõn kapatõlmasõndan sonra Orman ve Köy İlişkileri 
genel Müdürlüğü 1982 yõlõna kadar aynõ kuruluş yapõsõyla çalõşmõş ve 1983 yõlõnda � Orman ve 
Köy İlişkileri Daire Başkanlõğõ� şekline dönüştürülmüş, 1984 yõlõnda da tamamen kapatõlõp 
hizmetleri, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ teşkilatõ bünyesine aktarõlmõştõr. 

 1991 yõlõnda Orman Bakanlõğõ ile beraber yeniden kurulan Orman ve köy İlişkileri Genel 
Müdürlüğü, Merkezde 4 Daire Bakanlõğõ ve 14 Teknik Şube Müdürlüğü, Taşrada 47 
Başmühendislik ve 157 ORKÖY Mühendisliği ile hizmetlerini yürütmeye başlamõştõr. 

 14.2.2.1.2.7.2. Yasal Gelişmeler 

 Cumhuriyet döneminde orman rejimine ilişkin olarak 1937 yõlõnda çõkarõlan 3116 Sayõlõ 
Kanun ile devlet oranlarõnõn, devlet tarafõndan işletilmesi ilkesi benimsenmiştir. 

 1945 yõlõnda orman konusunda 4785 Sayõlõ Kanun çõkarõlmõş ve bu kanun ile tüm 
ormanlar devletleştirilmiştir. Daha sonra 1950 yõlõnda çõkarõlan 5658 Sayõlõ Kanun ile sahipli 
yerlerin, istemeleri halinde sahiplerine iade edileceği ön görülmüştür. 1956 yõlõnda ise 6831 
Sayõlõ Kanun çõkarõlmõş ve 3116 ile 4785 Sayõlõ Kanunlar yürürlükten kaldõrõlmõştõr. 

 6831 Sayõlõ Kanunun 13.ncü maddesiyle orman köylüsünün kalkõnmasõna yönelik kaynak 
tahsisi gündeme gelmiş  6831 Sayõlõ Kanunda kapsamlõ değişiklik yapõlmõş ve 6831 Sayõlõ 
Kanunun bazõ maddelerini değiştiren 1744 Sayõlõ Kanun ile � Orman Köylüleri Kalkõnma Fonu�  
kurulmuştur. 

 1983 yõlõnda Orman Köylülerinin Kalkõnmalarõnõn Desteklenmesi Hakkõnda 2924 sayõlõ 
Kanun çõkarõlmõştõr. Bu kanun orman sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlan yerlerin orman köylülerinin 
kalkõnmasõna katkõda bulunmak üzere değerlendirilmesinin esas almõştõr. 

14.2.2.1.2.7.3. Finansal Gelişmeler 

 Orman köylülerine kaynak aktarõmõ, 1956 yõlõnda yürürlüğe giren 6831 Sayõlõ Kanunun 
13.ncü maddesine göre 50 milyondan az olmamak kaydõyla her yõl bütçeye konulacak ödenekle 
başlamõştõr. Bilahare Orman İşletmeleri Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 42.nci maddesi 
gereğince konulan ödeneklerle devam etmiş, 1973 yõlõnda 1744 Sayõlõ Kanunla oluşturulan � 
Orman Köylüleri Kalkõnma Fonu Yönetmeliği� ile son şeklini almõştõr. 

 14.2.2.1.2.7.4. Teknik Gelişmeler 

 1-Planlama Çalõşmalarõ  

 Orman ve Köy İlişkilerinin düzenlenmesinin yasal ve polisiye tedbirlerle 
sağlanamayacağõnõn anlaşõlmasõ sonucunda, orman içinde yaşayan köylülerin sosyo-ekonomik 
yönden kalkõndõrõlmasõ amacõyla 1960�lõ yõllarda;  öncelik taşõyan bazõ köylerde � Pilot köy� 
uygulamasõna geçilmiştir. Bu çalõşmalar ; 6831 sayõlõ Orman kanunun 13. maddesiyle 
oluşturulan fon kanalõyla ve o yõllarda bu fonu kullanan  Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlõğõnca yürütülmüştü . Pilot Köy çalõşmalarõ birkaç köyle sõnõrlõ kalmõş ve istenilen amacõ 
gerçekleştirememiştir. Bu durum 1970 yõlõna kadar bu şekilde devam etmiştir. 

 1970 yõlõnda kurulan ORKÖY Genel Müdürlüğünce 1970-1974 yõllarõ arasõnda planlama 
teknikleri konusunda yapõlan detaylõ çalõşmalar sonucunda geliştirilen sektörel Proje ve bunlarõn 
gelişimi sonucu � İlçe Kalkõnma Planõ� yaklaşõmõ uygulamaya konulmuştur. 
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 Sektörel projeler ilçe kalkõnma planlarõnõn yapõlmadõğõ yerlerde bir grup köyün belli bir 
proje konusunda birleştirilmesi şeklinde uygulanmõştõr. Bu doğrultuda planõ olmayan yerlerde 
�dam örtülüğü�, � kuzineli soba�, �fenni  arõcõlõk�, �el sanatlarõ� gibi sektörel projeler ile pilot 
köy planlarõnõn uygulamasõna gidilmiştir. 

 1974 yõlõndan itibaren taşrada, orman yüksek mühendisi, ziraat mühendisi, ekonomist ve 
diğer elamanlardan oluşturulan etüt-plan proje heyetleri,  yaz aylarõnda orman köylerinde, orman 
köylüleri ve ilgili kamu kuruluşlarõ işbirliği ile yapõlan etüt ve envanter çalõşmalarõnõ kõş 
aylarõnda değerlendirip, sõnõflandõrmõş ve kõrsal planlama teknikleri ile ilçe kalkõnma planlarõnõ 
yapmõşlardõr. 

 1974 yõlõnda başlatõlan İlçe kalkõnma planõ çalõşmalarõ 1984 yõlõnda ülke genelinde 
tamamlanmõştõr. Ancak daha sonraki yõllarda bu planlardaki verilerin ve önceliklerin geçersiz 
hale geldiği göz önüne alõnarak, ihtiyaç duyulan bazõ ilçelerdeki planlarõn revize edilmeleri 
sağlanmõştõr.  1995 yõlõ sonuna kadar 143 civarõnda  kalkõnma planõ revize edilmiştir. 

Belirlenen öncelik kriterleri ve puanlama esaslarõna göre ormanlarõn yoğun olduğu, 
orman suçlarõnõn çok olduğu ilçeler ile Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü, Milli Parklar ve Av � Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü çalõşmalarõnda 
problem yaratan köylerin bulunduğu ilçeler öncelikle ele alõnmõştõr. 

 Bu planlar, orman köylerinin sosyo-ekonomik yapõlarõnõ ortaya koymakta, köylünün 
ormanlara olan olumsuz etkisini azaltmak amacõyla onlarõn gelirlerini arttõrõcõ ekonomik 
projelerin köylere  dağõlõmõnõ ve yatõrõm dönemlerini kapsamaktadõr. 

 1982-1983 yõllarõnda  ilçe kalkõnma planlarõ içinde yer alan verilerin güncelleştirilmesi, 
ilçeler arasõnda uyum sağlanarak kuşbakõşõ değerlendirme sağlanmasõ amacõyla il bazõnda � 
Orman Köyleri Kalkõnma Planlarõ� hazõrlanmasõ için Kastamonu�da deneme çalõşmasõ yapõlmõş, 
ancak bu çalõşmanõn uygulamaya aktarõlmasõ  gerçekleştirilememiştir. 

 2- Ferdi Kredi Çalõşmalarõ 

 Pilot köy planlarõ, sektörel projeler ve ilçe kalkõnma planlarõnda önerilen ekonomik ve 
sosyal amaçlõ tedbirleri uygulamak için aile işletmesi tip projeler geliştirilmiş olup Orman 
Köylüleri Kalkõnma Fonu Bütçesi�nden kredi yardõmlarõ ile desteklenerek uygulamaya 
konulmuştur. 

 Teknik ve fizibilite  etütleri yapõlõp uygulamaya konulan tip proje çeşitleri aşağõda 
sayõlmõştõr. 

İhtiyaç kadar  dam örtülüğü ve õsõtma-pişirme aracõ, biyogaz tesisleri, 20 kovanlõk fenni 
arõcõlõk, 2 baş süt sõğõrcõlõğõ, 30 baş süt koyunculuğu, 10 baş besi sõğõrcõlõğõ, 75 baş  besi 
kuzuculuğu,1000 baş et tavukçuluğu, 500 baş yumurta tavukçuluğu, 1500 baş anaç tavukçuluğu, 
1-2 tezgah toprak işleme, 1 takõm motor kesim aleti, 2 kutu P.H. ipek böcekçiliği, 1 adet 500 m² 
seracõlõk, 5 dekar bağcõlõk, 5 dekar meyvecilik, 5 dekar narenciye, 1-2 dekar gülcülük, 5 dekar 
zeytincilik, 5 dekar yayla bağcõlõğõ, 1 sandal kõyõ balõkçõlõğõ, 2-5 ton/yõl  zeytin salamura, 2 dekar 
muz tesisi, 2 dekar çiçekçilik, 2 dekar tarla sebzeciliği ve benzeri.  
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3- Kooperatiflere sağlanan destekleme Çalõşmalarõ 

Orman ve köy ilişkilerinin düzenlenmesi amacõna dönük olarak orman köylerinde 
kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi bir politika olarak benimsenmiş ve 
uygulanmõştõr. 

Ormanlarõn korunmasõ, geliştirilmesi ve genişletilmesi amacõna dönük olarak Orman ve 
Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce belirlenen öncelikler ve işbirliği içinde yatõrõm konularõnda 
orman köylülerinin ve bunlarõn kurduğu kooperatiflerin desteklenmesi amacõyla 1973 yõlõnda 
Orman Bakanlõğõ bünyesinde kurulan �Orman Köylüleri Kalkõnma Fonu� kanalõyla, 1975 
yõlõndan bu yana orman köyünde kurulan kalkõnma kooperatiflerine projeye dayalõ kademeli ve 
kontrollü, düşük faizli kredi yardõmõ yapõlmõştõr. 

a) Kooperatiflerin orman ürünü üretimi ile ilgili çalõşmalarõ : 

 6831 sayõlõ Orman Kanunun 34. ve 40. Maddesi,  Devlet ormanlarõnda kesme, taşõma, 
toplama, imal, bakõm, imar, ağaçlama, yol yapõmõ gibi orman işlerinin öncelikle o yöredeki köy 
kooperatiflerine yaptõrõlmasõ,  bu yasaya göre  kesilip son depoya taşõnan kerestelik tomruklarõn 
% 25 inin  ayrõca kooperatiflere aşağõdaki koşullarla verilmesi; 

 a.1. Projesinin  uygunluğu Bakanlõkça onaylanmõş,  bir orman sanayi tesisinin en az % 51 
ine  sahip olan kooperatiflere maliyet bedeli üzerinden  verilmesi, 

 a.2. Böyle bir tesise sahip olmayanlara  ise,  emvalin maliyet bedeli ile  orman 
işletmesinin satõş fiyat ortalamasõ farkõnõn bedel farkõ olarak  ödenmesi, 

Sağlanmõştõr. 

Ormanlarda orman ürünü istihsalinin tamamõna yakõnõ orman işletmeleri ile orman 
köyünde kurulan tarõmsal kalkõnma kooperatifleri arasõnda yapõlan sözleşmelere dayalõ olarak, 
kooperatif ortaklarõ tarafõndan gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucu olarak 1982-1991 yõllarõ 
arasõnda kooperatiflere 1 375 130 m³ yapacak emval kanuni hak olarak satõlmõş ve ayrõca aynõ 
dönem içinde cari fiyatlarla 10,1 milyar TL. bedel farkõ ödenmiştir. 

 Yine aynõ yasaya göre, anõlan kooperatiflerce baltalõk ormanlarda sözleşmeye dayalõ 
olarak kesilip satõş istif yerlerine taşõnan yakacak odunlarõn % 80�e  kadarõnõn, bazõ hallerde % 
100�e kadarõnõn maliyet bedeli üzerinden, satõşõ sağlanmõştõr. 1982-1991 yõllarõ arasõnda toplam 
19 557 597 ster yakacak odun satõşõ yapõlmõştõr. 

 Kooperatiflerce maliyet bedeli, üzerinden alõnan tomruk ve odunlarõn piyasada satõlmasõ 
sonucu oluşan karla, kooperatiflerde sermaye birikimi ve yatõrõm için öz kaynak oluşmasõ ve  
ayrõca kooperatiflerin dinamik bir yapõya kavuşturulmasõ olanağõ sağlanmõştõr. 

 b) Kooperatifler orman köylülerince üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasõ 
amacõyla küçük veya orta ölçekte projeli yatõrõma yöneltilmiştir. 

 4- Karşõlõksõz Altyapõ Tesisleri 

 Orman ve köy ilişkilerinin düzenlenmesinde, orman köylerine kamu kuruluşlarõnca 
götürülecek hizmetlerde 1970�li yõllarda alõnan köy katõlõm payõnõn köy adõna karşõlanmasõ ile, 
köylerin ekonomik kalkõnmasõna katkõda bulunmak üzere ilçe kalkõnma planlarõnda öngörülen 
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zorunlu alt yapõ hizmetleri için, �Orman Köylüleri Kalkõnma Fonu� kanalõyla köy tüzel 
kişiliklerine kredi niteliği taşõmayan karşõlõksõz yardõmlar yapõlmõştõr. 

 Köy tüzel kişiliklerine, çeşitli alt yapõ hizmetleri için 1974 - 1991 yõlõ sonuna kadar 
gerçek fiyatlarõyla 85 milyon TL. yardõm yapõlmõştõr. � Orman Köylüleri Kalkõnma Fonunun � 
kaynak yetersizliği nedeniyle bu yardõmõn artõrõlmasõ sağlanamamõştõr. 

 14.2.2.2. Orman-Halk İlişkilerinde Kamu Örgütleri 

 14.2.2.2.1. Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 

 14.2.2.2.1.1. Örgütsel Yapõ 

 Orman Bakanlõğõnõn 3 ana hizmet biriminden biri olan Orman ve Köy İlişkileri Genel 
Müdürlüğünün kuruluşu aşağõda açõklanmõştõr.  

Merkezde, 

 Bir Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardõmcõsõ, 4 Daire Başkanlõğõ, 14 Şube Müdürlüğü 
(Teknik), 1 Merkez Fon Saymanlõğõ ve 1 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü ile, 

 Taşrada, 

 Dokuz Bakanlõk Bölge Müdürlüğüne bağlõ dokuz Orköy Şube Müdürlüğü, 48 Orköy 
Başmühendisliği ve 157 Orköy Mühendisliği, 

 14.2.2.2.1.2. Yasal Durum 

 3800 sayõlõ �Orman Bakanlõğõ Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanun�un 2. maddesinde 
Orman Bakanlõğõnõn orman köylerine yönelik görevleri, 10. Maddesinde ise orman ve Köy 
İlişkileri Genel Müdürlüğünün görevleri sayõlmaktadõr.  

 6831 Sayõlõ Orman Kanununun 13,34,37 ve 40 õncõ maddeleri, Ek 3 üncü maddesi ve 
2924 sayõlõ Orman Köylülerinin Kalkõnmalarõnõn Desteklenmesi Hakkõnda Kanunlarla Orman-
Halk ilişkilerinin düzenlenmesi yönünden alõnacak tedbirlerin temel prensipleri ortaya 
konulmuştur. 

 6831 sayõlõ Kanun�un Ek 3 üncü maddesi gereğince � Orman Köylüleri Kalkõnma Fonu 
Yönetmeliği� ile 2924 sayõlõ kanun gereğince de �Orman Köylülerinin Kalkõnmalarõnõn 
Desteklenmesi Hakkõnda Yönetmelik� Bakanlar Kurulu kararõyla çõkarõlarak yürürlüğe 
konulmuştur. 

 14.2.2.2.1.3. Finansal  Yapõ 

 Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Orman Bakanlõğõ  Ana Hizmet Birimi olup 
genel Bütçeli bir kuruluştur. Ancak orman köylülerine yönelik kredi ve yardõmlar � Orman 
Köylüleri Kalkõnma Fonu� kaynaklarõndan finanse edilmektedir. 

 Fon�un gelirleri 6831 Sayõlõ Kanunun Ek 3 üncü maddesinde ve Orman Köylüleri 
Kalkõnma Fonu Yönetmeliğinde sayõlmõştõr. 
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 Ancak Fon; 1993 yõlõnda Genel Bütçe içine alõndõğõndan, önceki yõllarda zaten yeterince 
verilmeyen  ödenek, iyice azalmõştõr. 

 14.2.2.2.1.4. Personel Durumu 

 Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün merkez Örgütünde ve Orman-Köy 
ilişkilerini taşrada yürüten Orköy Başmühendisliklerinde personel sõkõntõsõ vardõr. 

 Standart kadroya göre; Merkez Örgütünde 130 eleman olmasõ gerekirken 61 eleman 
bulunmaktadõr. Eleman eksiği 69 dur. Bu eksiklikler geçici işçilerle giderilmeye çalõşõlmaktadõr. 
Ancak bunlar da yeterli olamamaktadõr. 

 Orköy Başmühendisliklerinde ise toplam 2010 elaman bulunmasõ gerekirken 872 elaman  
vardõr. Eleman eksiği 1228 dir. Özellikle taşranõn en alt birimi olan Orköy Mühendisliklerinden 
sadece 6 tanesinde asaleten elaman vardõr. 26 tanesi ise vekaleten yürütülmekte olup 125 
Mühendislik boştur. Bu nedenle hizmetler yeterince etkili yürütülememektedir. 

 14.2.2.2.1.5. Teknik Hizmetler 

 Orman köyü olan 715 adet İlçenin İlçe kalkõnma Planõ yapõlmõş ve uygulanmaktadõr.  

İlçe kalkõnma planlarõnda   önerilen hizmetler Tablo 143�de gösterilmiştir. 

Tablo  143:  İlçe Kalkõnma Planlarõnda Önerilen Krediler 
 

Kredi Türü Önerilen Ünite Adedi 
Sosyal Amaçlõ Krediler 
Ekonomik Amaçlõ Krediler 
Toplam 

   841.171 
1.112.916 
1.954.087 

 Kredi uygulamalarõna başlanan 1974 yõlõndan VII. Beş Yõllõk Planõn başlangõç yõlõ olan 
1996 yõlõ sonuna kadar planlarõn ancak % 11 i uygulanabilmiştir. 

 1974 �2000 dönemi uygulamalarõ Tablo 144�de gösterilmiştir. Bu tabloda belirtilen 
hizmetlerin parasal  tutarõ 1999 yõlõ fiyatlarõ ile 196 278 107 000 000 TL. dir. 
 

Tablo  144: (1974-2000 ) Yõllarõnda Kullandõrõlan Kredi Miktarlarõ 
 

Kredinin Türü Ünite Adedi Tutarõ ( Milyon Tl.) 
Karşõlõksõz Yardõmlar       106        732.817 
Sosyal Amaçlõ Krediler 143.167   22.566.461 
Ekonomik Amaçlõ Krediler 108.668 163.578.829 
Kooperatif Kredileri        441     9.400.000 

Toplam 252.382  196.278.107 
Not: 1) 2000 Yõlõ uygulamalarõ tahmini olarak alõnmõştõr. 
        2) Tutarlar 1999 yõlõ fiyatlarõna çevrilmiştir. 
 

 Orman köylerinde kurulu tarõmsal kalkõnma kooperatiflerine, proje karşõlõğõnda kredi 
yardõmõ yapõlmaktadõr. 1999 yõlõ itibariyle 401 kooperatife kredi verilmiştir. 
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 Gerek ferdi, gerekse kooperatiflere verilen kredilere, Ziraat Bankasõnõn o yõl hayvancõlõk 
kredilerine uyguladõğõ en düşük faiz oranõnõn yedide biri oranõnda faiz uygulanmaktadõr. Bu açõk 
bir sübvansiyondur.  

 Geri dönüşümler % 98 civarõnda gerçekleşmiştir. 

 14.2.2.2.1.6. Bina ve Tesisler 

 Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün Merkezde bağõmsõz bir idare binasõ 
olmayõp, diğer Genel Müdürlüklerle ortak kullandõğõ bir binada; bir kat artõ 4 odasõ 
bulunmaktadõr. Yine Merkezde 32 dairelik bir bina ile 9 dairelik bir bina olmak üzere toplam 41 
dairelik lojmanõ vardõr. Bu lojmanlar Bakanlõğõn Merkez birimleri ve 4 Genel Müdürlüğü ile 
ortak kullanõlmaktadõr.  

 Taşrada 6 sõ Genel Bütçeden, 21 i Fon Bütçesinden yapõlmõş, toplam 27 idare binasõ, yine 
6 sõ Genel ve 64 ü Fon Bütçesinden yapõlmõş (70 bina ) 673 lojman bulunmaktadõr. 

14.2.2.2.2. Diğer Ormancõlõk Örgütleri 

Orman Genel Müdürlüğünce, 6831 sayõlõ orman kanununun 31 ve 32. Madde kapsamõna 
giren orman köylülerine satõş istif yerlerinden fiili masraf ve 1/3 maliyet fiyatõyla yapacak ve 
yakacak yardõmõ yapõlmakta, üretim, imar õslah, yol yapõm ve bakõm gibi işlerde köylüyü 
çalõştõrmakta ayrõca köylerde kurulu tarõmsal kalkõnma kooperatiflerine ve şahõslara kanundan 
doğan bazõ haklar sağlanmaktadõr. 

 Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü de tesis ve bakõm işlerinde orman 
köylülerine istihdam olanağõ sağlamaktadõr.  

 Milli Parklar ve Av -Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü, Milli Park ve Orman içi dinlenme 
yerlerinde orman köylülerini işlendirmektedir. 

14.2.2.2.3. Diğer Kamu Kuruluşlarõ 

Orman ve Köy İlişkilerinin düzenlenmesinde ormancõlõk politikalarõ dõşõnda ekonomik 
gelişmeyi destekleyen kamu yatõrõmlarõ büyük önem taşõmaktadõr. 

 a) Alt Yapõ Yatõrõmlarõ : Orman köylerinde refah düzeyinin yükseltilmesi yoluyla orman 
ve köy ilişkilerinin iyileştirilmesinde köy alt yapõ yatõrõmlarõ büyük önem taşõmaktadõr.  Eğitim, 
yol, su, elektrik, telefon, telekomünikasyon hizmetlerinin ilgili bakanlõklarca götürülmesinde 
orman köylülerinin talep baskõlarõnõn azlõğõ, merkezlerden uzak, küçük birimler halinde ve 
dağõnõk olmasõ gibi nedenlerle yatõrõmlarda yeterince öncelik alamadõğõ görülmektedir.  

 b) Kredilendirme Yatõrõmlarõ : Orman köylerine yönelik kamu kredi olanaklarõ genel 
olarak işlerlik kazanamamõştõr. Orman köylerinde tapu kadastro çalõşmalarõna yeni başlanmõş ve 
bitirilememiştir.  Bu nedenle çoğunun tapusu yoktur.  

 Ferdi Krelendirme : Orman köylüsü aile işletmelerinin çoğunda tapu bulunmadõğõ ve 
muteber kefil sağlanamadõğõ, ayrõca faizlerin yüksekliği nedeniyle Orman Köylüleri Kalkõnma 
Fonu�dan verilen düşük faizli ve orta vadeli krediler dõşõnda kamu kredi olanaklarõndan 
yararlanamamaktadõr.  
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Kooperatif Kredilendirme : Orman köyünde kurulu tarõmsal kalkõnma kooperatiflerine 
kredi verme olanağõ bulunan Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ, T.C. Ziraat Bankasõ, Tarõm Kredi 
kooperatifleri veya büyük projeler söz konusu olduğunda Türkiye Kalkõnma Bankasõ ile Tarõm İl 
Müdürlüklerince organize edilen Dünya Bankasõ kredileri için, teminat olarak çoğunlukla tapu 
aranmaktadõr. Ayrõca kredi faizleri kõrsal kesim koşullarõna göre çok yüksektir.  

14 . 3. Sorunlar  

14.3.1. Orman Köyleri Yönünden  

14.3.1.1. Köy Nakilleri ve Yerleşim  

 Morfolojik ve topoğrafik  yapõ itibariyle  afete maruz görülen köyler tüm köylerin %20 
sinin teşkil ettiğinden, bu köylere herhangi bir yatõrõm  ve alt yapõ yapõlmasõ ya çok pahalõya mal 
olmakta yada tamamen imkansõz bulunmaktadõr. Ayrõca bu arazi yapõsõ, tarõmõ ve hayvancõlõğõ 
da  imkansõzlaştõrmaktadõr. Bulunduklarõ yerlerde kalkõndõrõlamayacağõ, anlaşõlan köylerin 
ormana ve orman toprağõna zarar vermemeleri için başka yerlere nakledilmesi öngörülmüştür. 
Ancak; köy  naklinin çok pahalõ olmasõ, Türk köylüsünün gelenek ve hayat tarzõna uymamasõ, 
iskan sahalarõnda yeterli iskan ve tarõm alanõ bulunamamasõ, göçe tabi tutulan nüfusun tarõmda 
gizli işsizliği artõrmasõ nakillerin yapõlamamasõna sebep olmuştur. Bu güne kadar birkaç köy 
dõşõnda köy nakli gerçekleşememiştir.  

 Ayrõca 6831 sayõlõ Orman Kanununun 2/A maddesi kapsamõna giren ve orman sahalarõ 
dõşõna çõkarõlan yerlere, yerinde kalkõnmasõ mümkün olmayan  orman köylerinin iskanõ, 2924 
sayõlõ kanuna göre; bu yerlerin üzerindeki örtü kaldõrõldõktan sonra öngörülmüş ise de, bu güne 
kadar bu gerçekleşememiştir. Bunun Sebepleri: 

1- 2924 sayõlõ kanunun çõkarõldõğõ tarih olan 20 Ekim 1983 ten kõsa bir süre sonra, 1984 
yõlõ başõnda  ORKÖY Daire Başkanlõğõnõn kapatõlmõş olmasõ,yönetimde bir boşluk 
oluşturmuştur. Bu nedenle ilgili kamu kuruluşlarõyla koordinasyon 
sağlanamadõğõndan orman köyleri arazilerinin kõymet taktiri yapõlamamõştõr.  

2- 6831 sayõlõ Orman Kanununun 2/A maddesi kapsamõna giren ve köy yerleşim alanlarõ 
olarak düşünülen  yerlerin alt yapõ hizmetleri ( elektrik, yol, içme ve sulama suyu 
gibi), imar hizmetleri, tarõm alanlarõnõn imar ve ihyasõ için, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne, Orman Köylüleri Kalkõnma Fonundan para aktarõlmasõ gerektiği halde 
bu kaynak aktarõlamamõştõr.  Fon�un bu günkü bütçesi ile çok büyük meblağ tutacak 
olan bu işlerin yapõlmasõ da mümkün değildir.  

 14.3.1.2. Toprak ve Mer� a Kullanõmõ:  

 Yeterli büyüklükte ve düz araziye sahip olmayan orman köylüsü, arazi kullanma kabiliyet 
sõnõflarõna bakmadan tarõm arazisi olmamasõ gereken V�VII inci sõnõf arazileri kullanmaktadõr.  
Bu araziler çoğunlukla orman ve mera arazileridir. Bu arazilerin topraklarõ kõsa sürede erozyonla 
taşõndõğõndan verim çok düşüktür.  Arazi sõnõflamasõ yapõlmamõştõr. Ekimler gelişi güzeldir ve 
köylü genellikle tahõl ekimine yönelmiştir.  

 Orman amenajman planlarõnõn uygulanmasõ sõrasõnda ve özellikle gençleştirme 
çalõşmalarõ esnasõnda bu alanlarda hayvan otlatmasõ yapamayan orman köylülerinin müdahalesi 
önemli bir sorundur. Bu alanlarda köylünün şiddetli itirazlarõ söz konusudur. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    373 

 Hayvanlarõn otlayabilecekleri çayõr ve otlaklarõn verimli olmamasõ, ahõr hayvancõlõğõnõn 
yerleşmemiş olmasõ gibi sebeplerle otlatma ormanda yapõlmaktadõr. Otlatmalar çoban 
nezaretinde yapõlmadõğõndan orman tahribine sebep olmaktadõr. 

 14.3.1.3. Alt Yapõ  

 Alt yapõ, gerek  standart yönünden  ve gerekse miktar yönünden yetersiz olduğundan, bu 
konuda önemli problemler vardõr. Tarõmsal girdilerin zamanõnda sağlanamamasõ,  ulaştõrma 
girdilerinin fazla olmasõ, çeşitli modern ihtiyaçlarõn karşõlanamamasõ veya yok denecek kadar az 
karşõlanmasõ, eğitim, sağlõk ve diğer kamu görevlilerinin bu yörelere gitmek istememeleri bu 
problemlerin bazõlarõdõr.  

14.3.1.4. Ekonomi ve İstihdam  

Orman köyleri Türkiye� de en alt gelir grubu içerisindedir.  

 Fert başõna düşen gayri safi gelir Türkiye  ortalamasõnõn çok altõndadõr.  

 Orman köylerinde işlendirmenin, diğer bir deyimle üretime dönük ve istihdam sağlayõcõ 
yatõrõmlarõn çok sõnõrlõ olmasõ, orman köylülerinin ormanlara olan baskõsõnõ artõrmakta ve bu 
durum, köylülerin önemli oranda ormanlarõ tahrip etmelerine yol açmaktadõr.   

 14.3.1.5. Orman Suçlarõ  

 Orman köylüleri geçim sõkõntõsõndan dolayõ bir takõm orman suçlarõnõ işlemektedirler.  

 Bu durum orman köylüsü ile devlet kuruluşlarõnõ  karşõ karşõya getirmekte, uygulanan 
yasal yaptõrõmlar sonucunda önemli ölçüde sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlar 
oluşturmaktadõr. 

 14.3.1.6. Eğitim ve Örgütlenme  

 Eğitim düzeyinin düşük olmasõ orman köylüsünün ormanlarõn tahribine yönelmesine yol 
açan en önemli nedenlerden biridir. 

 Eğitimsizliğin yol açtõğõ sorunlarõ aşağõdaki şekilde sõralayabiliriz. 

- Orman köylülerinin üretime yöneltilmesini diğer bir deyişle orman köylüsüne üretim 
kültürünün kazandõrõlmasõnõ güçleştirmektedir. Dolayõsõyla proje uygulamalarõ verim 
yönünden istenen düzeyde olamamaktadõr. 

- Ormansõzlaşmanõn gelecekte kendine ve çevreye vereceği zararõ kavrayamayan orman 
köylüsü ormanda açmalar yapmakta, yangõnlar çõkarmakta ve otlatma yapmaktadõr. 

- Orman köylerinde hayat standartlarõ diğer yörelere  göre,  nisbi olarak sürekli 
gerilemektedir.  

- Orman köylerinde örgütlenme denince kooperatifçilik akla gelmektedir. 
kooperatifçilik uygulamasõnda karşõlaşõlan  sorunlarõ ana başlõklarla şöyle  sõralamak 
mümkündür. 
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-   Kooperatif yönetici ve ortaklarõna   kooperatifçilik konusunda yeterli ve düzenli eğitim  
     verilememesi, 

- Kooperatif � ortak ilişkilerinin gerek yönetim gerekse proje bazõnda  kurulamamasõ, 
özellikle büyük proje uygulayan  kooperatiflerde uzman profesyonel yöneticiler ile 
teknik eleman eksikliği ve bunlarõn denetlenememesi , 

- Kooperatiflerce uygulanmak istenen  proje konusunda fizibilitenin gerçekçi 
hazõrlanmamasõ, 

- Sağlanan kaynağõn  kooperatiflerin isteklerine cevap verecek düzeyde olmamasõ ve 
Devletin diğer kredi kaynaklarõnõn orman köyünde kurulu kooperatiflere 
ulaşamamasõ,  

- Kooperatiflere yönelik yönlendirici denetim hizmetlerinin devlet,  kooperatif birlikleri 
tarafõndan yerine getirilememesi, 

- Kooperatiflerin birlikler halinde  örgütlenmesi konusunda uygun bir yapõnõn 
kurulamamasõ, 

- 1163 sayõlõ kooperatifler yasasõ ve diğer özel mevzuatõn günün ihtiyaçlarõna göre 
geliştirilememesi, 

- Kooperatiflerce üretilen ürünlerin pazarlanmasõnda  entegrasyonun kurulamamasõ, 

14.3.2.Orman ve Köy İlişkileri  Genel Müdürlüğü Yönünden  

 14.3.2.1 Planlama 

- Kõrsal Kalkõnma alanõnda lisans üstü eğitim yapmõş veya uzun yõllar bu alanda 
çalõşmõş teknik elemanlar  nitelik ve sayõ olarak yeterli değildir. Heyetler  
bulunabilen,  elemanlarõn görevlendirilmesiyle oluşturulmaktadõr. 

- Planlama konusunda çalõşan  elemanlara araç, gereç ve özlük haklarõ yönünden 
yeterince olanak sağlanamamaktadõr.  

- Planlarõn yenilenememesi yüzünden sõk sõk ve gereksiz denebilecek plan revizyonlarõ 
ehil olmayan elemanlarca yapõlmaktadõr.  

 14.3.2.2. Finansman  

 Orman köylülerinin kalkõnmalarõna katkõda bulunmayõ amaçlayan �Orman Köylüleri 
Kalkõnma Fonu� nun bütçesi daha önceden de yetersizken,  1993 yõlõnda fonlarõn genel bütçe 
içinde bir havuzda toplanmasõ, adõ geçen fonun gelirlerinin daha da azalmasõna neden olmuştur.  

 Orman � halk ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik yeteri kadar dõş kaynak da 
sağlanamamaktadõr.  
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 14.3.2.3. Personel  

 Mevcut durum bölümünde de açõklandõğõ gibi taşra örgütünün kuruluşu henüz 
tamamlanamamõştõr. Orköy Mühendisliklerinden 125 tanesi hala faaliyete geçirilememiştir. 

Mevcut elemanlar; nitelik, sayõ ve araç , gereç yönünden yetersizdir.  

  14.3.2.4. Yasal   

Orman Bakanlõğõ Orman ve Köy ilişkileri Genel Müdürlüğünün orman köylüsüne yönelik 
hizmetlerini yerine getirebilmesi açõsõndan 3800 sayõlõ kanun yeterli değildir. 

Orman Köyleri Kalkõnma Fonu Yönetmeliği ve diğer yönetmelikler  günün şartlarõna 
uymamaktadõr.  

 Kooperatiflerin kuruluş ve gelişme aşamasõnda devletçe desteklenmesi ve 
yönlendirilmesi zorunlu görülmektedir.  Halen orman köylerinde kurulu köy kooperatiflerinin 
kuruluş, mevzuat, eğitim ve denetim işlemleri �Tarõm  ve Köy İşleri Bakanlõğõnca� 
yürütülmektedir. 

14.3.3. Diğer Ormancõlõk  Örgütleri Yönünden  

14.3.3.1. Orman Genel Müdürlüğü  

Konut tiplerinin õsõ yalõtõmõna uygun olmamasõ nedeni ile konutlarda õsõ kaybõ çoktur. 
Yine kullanõlan  õsõtma ve pişirme araçlarõnõn elverişsizliği nedeni ile õsõ verimi düşüktür. Ayrõca 
odun yerine ikame edilen yakõt maddeleri köylüler tarafõndan satõn alõnamadõğõndan, odunun 
enerji maddesi olarak  kullanõmõnõ artõrmaktadõr.  

Kadastro çalõşmalarõnõn tamamlanmamõş olmasõ nedeniyle mülkiyet uyuşmazlõklarõ 
Orman ve Köy ilişkilerinin bozulmasõnda en büyük  sorun olarak karşõmõza çõkmaktadõr.  Orman 
köylüsü tarla kazanmak amacõyla ormandan açma yapmaktadõr. Açõlan bu yerler yasalarla 
köylüye intikal ettirilerek açmacõlõk dolaylõ olarak teşvik edilmektedir.  Bu durum orman ve köy 
ilişkilerinin bozulmasõna yol açmaktadõr. 

 Orman ürünleri üretim çalõşmalarõnda köy mülki sõnõrlarõnõn bazõ yerlerde belirsiz ve 
ihtilaflõ olmasõ üretim sõrasõnda problem oluşturmaktadõr. 

 Otlatma izni verilmeyen tensil, gençlik bakõmõ ve seçme ormanõ sahalarõnda  orman 
köylülerinin usulsüz otlatma yapmasõ Orman ve Köy İlişkilerinin bozulmasõna yol açmaktadõr. 

 Orman idaresi ile vatandaşlar arasõndaki sürtüşmeler sebebiyle orman yangõnlarõ 
çõkarõlmaktadõr.  

 Orman Köylülerinin yapacak ve yakacak ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için devlet 
ormanlarõndan usulsüz olarak faydalanmalarõ Orman ve Köy İlişkilerinin bozulmasõna yol 
açmaktadõr. 
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14.3.3.2. Ağaçlandõrma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü   

 Ağaçlandõrma alanlarõnõn sõnõrlandõrõlma çalõşmasõnda  ve bakõm döneminde orman 
köylülerinin  itirazlarõ ve usulsüz otlatma  suçu işlemeleri Orman ve Köy İlişkilerinin 
bozulmasõna yol açmaktadõr. Orman köylerinde yerleşim yerlerinin düzensiz ve dağõnõk olmasõ, 
sõnõr ihtilaflarõ ve yanlõş arazi kullanõmõ erozyon sorunlarõnõ artõrmaktadõr. 

 Meralarõn alan ve  otlatma kapasitesi azalõrken kültür õrkõ besi hayvancõlõğõnõn tüm 
köyleri kapsayacak şekilde geliştirilememesi, orman alanlarõnda  usulsüz otlatma suçu 
işlenmesine  yol açmaktadõr.  

14.3.3.3. Milli Parklar ve Av � Yaban Hayatõ  Genel  Müdürlüğü 

 Milli Park alanõ olarak ayrõlan ormanlarda üretim ve diğer çalõşmalarõn durdurulmasõ, bu 
ormanlarda  üretim işlerinde çalõşan köylülere yeni ekonomik yatõrõm konularõnõn bulunamamasõ 
Orman ve Köy İlişkilerinin bozulmasõna, Milli Park, Av  ve Yaban  Hayatõ  Koruma alanlarõnda  
otlatmanõn  yasaklanmasõ , daha önce bu alanlardan otlatma amacõyla yararlanan orman köylüleri 
ile idare arasõnda problemlere yol açmaktadõr.  

14.4. VII. Beş Yõllõk Plan Yatõrõm ve Gelişmeleri 

14.4.1. Hedef ve Gerçekleşmeler 

 Planlama  

 Yedinci beş kalkõnma planõ döneminde planlama ve hizmet içi eğitim hedef ve 
gerçekleşmeleri Tablo 145, 146 da gösterilmiştir.  
 

Tablo  145: VII�nci Plan Dönemi Planlama Gerçekleşmesi 

Milyon Tl. 

1996 1997 1998 1999 2000 Toplam Yõllar 

Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç 

İl Sayõsõ 12 10 14 28 16 4 16 6 18 10 76 58 

Köy 
Sayõsõ 

4000 364 4500 432 4500 152 4000 246 3000 300 20000 1494 

Yatõrõm 
Tu. 

8000 15101 9000 27571 9000 61881 8000 115000 6000 145000 40000 364553 

Not : 2000 Yõlõ gerçekleşmeleri tahmini olarak alõnmõştõr. 
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Tablo  146: VII� nci Plan Döneminde Hizmet İçi Eğitim Gerçekleşmesi 

Milyon TL. 

1996 1997 1998 1999 2000 Toplam  

Yõllar Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç 

Eğitilecek 
Kişi Say. 

90 221 84 241 84 241 205 181 - 340 623 884 

Yatõrõm 
Tutarõ 

166 1523 155 2194 155 3262 379 4812 - 9976 1151 21767 

Not: 2000 Yõlõ gerçekleşmeleri tahmini olarak alõnmõştõr. 

Yedinci beş yõllõk kalkõnma planõ döneminde ferdi kredilerin hedef ve gerçekleşmeleri 
Tablo 147 de, kooperatif kredileri ise Tablo 148, 149 ve 150 de gösterilmiştir.  

 Yedinci beş yõllõk kalkõnma planõ döneminde orman sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlan alanlarõn 
orman köylüsüne mal edilme hedef ve gerçekleşmeleri Tablo 151 de verilmiştir. 
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Tablo 147: VII. BYKP  Plan  Dönemi  Ferdi Kredi Bakanlõk Hedef ve Gerçekleşmeleri 

 
VII. BYKP Dönemi İçin ÖİK. Raporunda Belirtilen Hedefler ve Gerçekleşmeleri 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

TOP LAM 
 

 
Kredi 

Yatõrõmlarõnõn 
Cinsi 

İlçe 
Kalkõnma 

Planlarõnda 
Önerilen 

Ünite Adedi  

1995 Yõlõ 
Sonuna Kadar 

Uygulanan 
Ünite Adedi Bak. 

Hed. 
Gerç. Bak. 

Hed. 
Gerç. Bak. 

Hed. 
Gerç. Bak. 

Hed. 
Gerç. Bak. 

Hed. 
Gerç. Bak.  

Hed. 
Gerç 

GENEL TOPL. 1.954.087 245.175 109.000 2.144 109.000 1.820 109.000 5.80 109.000 739 109.000 1.550 545.000 6.833 
Sos. Amaç.Kredi  

841.171 
 

143.067 
 

45.000 
 
100 

 
45.000 

 
- 

 
45.000 

 
- 

 
45.000 

 
- 

 
45.000 

 
- 

 
225.000 

 
100 

Dam Örtülüğü  
516.427 

 
117.074 

 
25.000 

 
- 

 
25.000 

 
- 

 
25.000 

 
- 

 
25.000 

 
- 

 
25.000 

 
- 

 
125.000 

 
- 

Isõtma �Pişirme  
324.744 

 
26.093 

 
20.000 

 
100 

 
20.000 

 
- 

 
20.000 

 
- 

 
20.000 

 
- 

 
20.000 

 
- 

 
100.000 

 
100 

Eko. Amaç.Krd. 
 

 
1.112.916 

 
102.108 

 
64.000 

 
2.044 

 
64.000 

 
1.820 

 
64.000 

 
580 

 
64.000 

 
739 

 
64.000 

 
1.550 

 
320.000 

 
6.733 

 
Fenni Arõcõlõk 

 
231.825 

 
21.533 

 
13.000 

 
742 

 
13.000 

 
1.331 

 
13.000 

 
110 

 
13.000 

 
188 

 
13.000 

 
180 

 
65.000 

 
2.551 

Hay. Ve Yem. 
Yrd. 

 
633.432 

 
64.825 

 
35.000 

 
1.004 

 
35.000 

 
8 

 
35.000 

 
385 

 
35.000 

 
408 

 
35.000 

 
1.300 

 
175.000 

 
3.105 

 
El Ve Ev Sanat. 

 
157.056 

 
9.920 

 
10.000 

 
- 

 
10.000 

 
16 

 
10.000 

 
- 

 
10.000 

 
4 

 
10.000 

 
- 

 
50.000 

 
20 

Tes. Ed. Çev. 
Yrd. 

 
90.603 

 
5.830 

 
6.000 

 
298 

 
6.000 

 
465 

 
6.000 

 
85 

 
6.000 

 
139 

 
6.000 

 
70 

 
30.000 

 
1.057 

Not: 2000 yõlõ gerçekleşmeleri tahminidir. 
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Tablo 148 : VII. Plan Döneminde Orköy�ce Kooperatiflere Yapõlan Kredi Yardõmlarõ  Bakanlõk Hedef  ve Gerçekleşmeleri 

(Proje Sayõsõ = Adet) 

VII.Plan Dön. 
Top 

1996 1997 1998 1999 2000 

Sektör 
Bugüne Kadar  

Uyg.Koop.Proje  
Sayõsõ Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. 

İmalat-Gõda 149 150 38 28 10 38 6 28 7 28 4 28 15 

İmalat-Orman 53 40 2 10 - 8 - 7 - 8 - 7 2 

Dokuma 75 50 2 10 - 15 - 13 - 7 2 5 5 

Orman 136 15 44 5 11 5 10 3 12 1 11 1 1 

Tarõmsal Üretim Su Ürünleri 27 10 4 3 - 2 2 3 2 1 - 1 1 

İnşaat Malz. 4 5 1 1 1 2 - 1 - 1 - - - 

Kimya 2 5 1 1 - - - 2 1 1 - 1 1 

Turizm - 10 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 

Enerji - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 

Diğer Sektörler - 10 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 

TOPLAM 446 300 27 63 22 75 18 62 22 52 17 48 48 

 

Not  :  2000 yõlõ gerçekleşmeleri tahminidir. 
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Tablo 149 : VII. Plan Döneminde Kooperatiflere Yapõlan Kredi Yardõmlarõ Bakanlõk Hedef  ve Gerçekleşmeleri (Parasal Tutar) 

              (Milyon TL.)  

VII.Beş Yõllõk    
Plan Dön.Top. 1996 1997 1998 1999 2000 

Sektör 

1976-2000 
Döneminde 
Koop.Ver 

Kredi Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. 
İmalat-Gõda  375000 94000 70000 22000 95000 14000 70000 19000 70000 10000 70000 70000 

İmalat-Orman  100000 5000 25000 - 20000 - 18000 - 20000 - 17000 17000 

Dokuma  100000 6000 20000 - 30000 - 26000 - 14000 6000 10000 10000 

Orman  45000 135000 15000 35000 15000 32000 9000 35000 3000 33000 3000 3000 

Tarõmsal Üretim 
Su Ürünleri 

 35000 14000 11000 - 7000 7000 11000 7000 3000 - 3000 3000 

İnşaat Malz.  10000 2000 2000 2000 4000 - 2000 - 2000 - - - 

Kimya  25000 5000 5000 - - - 10000 5000 5000 - 5000 5000 

Turizm  25000 - 5000 - 5000 - 5000 - 5000 - 5000 5000 

Enerji  10000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 2000 

Diğer Sektörler  25000 - 5000 - 5000 - 5000 - 5000 - 5000 5000 

TOPLAM  750000 261000 160000 59000 183000 53000 158000 66000 129000 49000 120000 120000 

Not   :    2000 yõlõ gerçekleşmeleri tahminidir. 
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Tablo 150 : VII. Plan Döneminde Orköy�ce Kooperatiflere Verilen Kredilerle Sağlanan İstihdam Bakanlõk Hedef  ve Gerçekleşmeleri 

 

    1996     1997      1998      1999 2000 

Sektör 
Projede Ortalama 

İstihdam 
(Adam/Yõl) 

Plan Dön. 
Uyg.Proje 

Plan Dön. 
Top. İstihdam 
(Adam/Yõl) 

Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. Hed. Ger. 

Genel Toplam  300 15145 3059 245 4384 180 3789 240 2229 650 1684 1684 
İmalat-Gõda 10 150 1500 280 100 380 60 280 70 280 40 280 280 
İmalat-Orman 10 40 400 100 - 80 - 70 - 80 - 70 70 
Dokuma 250 50 12500 2500 - 3750 100 3250 - 1750 500 1250 1250 
Orman 10 15 150 50 110 50 20 30 120 10 110 10 10 
Tarõmsal Üretim  
Su Ürünleri 

10 10 100 30 - 20 - 30 20 10 - 10 10 

İnşaat Malz. 35 5 175 35 35 70 - 35 - 35 -  - 
Kimya 30 5 150 30 -  - 60 30 30 - 30 30 
Turizm 10 10 100 20 - 20 - 20 - 20 - 20 20 
Enerji 4 5 20 4 - 4 - 4 - 4 - 4 4 
Diğer Sektörler 5 10 50 10 - 10 - 10 - 10 - 10 10 

Not   :    2000 yõlõ gerçekleşmeleri tahminidir.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    382 

Tablo  151 : VII� nci Plan Döneminde Orman Sõnõrlarõ Dõşõna Çõkarõlan Alanlarõn Orman  

                     Köylüsüne Mal Edilme Gerçekleşmesi 

 

(Ha.), (Milyon TL.) 

1996 1997 1998 1999 2000 Toplam  

Yõllar Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç Hed. Gerç 

Saha 

Miktarõ 

(Ha.) 

 

25000 

 

- 

 

25000 

 

- 

 

25000 

 

3587 

 

25000 

 

9275 

 

25000 

 

10000 

 

12500

0 

 

22862 

Yatõrõm 

Tutarõ 

1650 

 

- 1650 - 1650 500000 1650 500000 1650 500000 8250 1500000 

  

Not :  1- 2000 Yõlõ gerçekleşmesi tahmini olarak alõnmõştõr 

2- VII nci Plan döneminde bina ve tesis yatõrõmlarõ ile taşõt alõmlarõnda gerçekleşme sağlanamamõştõr. 

 14.4.2. Gerçekleşmeme nedenleri  

 Orman Köylüleri Kalkõnma Fonu�na yeterli kaynağõn sağlanacağõ ve bu sebeple daha 
önceden yapõlmõş olan plan önerilerinin uygulanacağõ düşünülmüştür. Fakat plan döneminde 
Fon�a yeterli kaynak sağlanamamõştõr. Bu nedenle önceki plan dönemindeki ilçe planlarõnõn 
uygulanmasõna devam edilmiş, VII inci Beş Yõllõk Plan döneminde pilot ilçe kalkõnma planlarõ 
ile yeni orman köyü olan köyler için plan ve ihtiyaç olan yerlerde plan  revizyonu  yapõlmõştõr. 

 Yeteri kadar ödenek aktarõlmamasõ nedeniyle ferdi kredi gerçekleşmeleri düşük düzeyde 
kalmõş ve hedeflere ulaşõlamamõştõr. Ayrõca kooperatifler için de yeterli kaynak sağlanamamõştõr. 
Mevcut potansiyel ve Ferdi Krediler sonucu oluşan potansiyel ile kooperatif kredileri hedefe 
ancak % 50 oranõnda yaklaşabilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 1993 yõlõnda 2924 sayõlõ kanunda yer alan tarõm alanõ ve yerleşim 
yerlerinin kullananlara satõlmasõ hükmünü iptal etmiştir. Gerekçesi bu yerlerin orman 
köylüsünden başkasõna satõlmasõnõn Anayasaya aykõrõ olmasõdõr. İptalden sonra 30.10.1995 
tarihinde çõkarõlan 4127 Sayõlõ Kanunla 2924 sayõlõ kanunun 11. ve 12. Maddeleri yeniden 
düzenlenmiştir. Kanundaki bu değişiklik nedeniyle uygulama yönetmeliği yeniden hazõrlanmõş 
ve 31.07.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Orman Köylerinin Kalkõnmalarõnõn Desteklenmesi 
hakkõnda yönetmelik) Bu sebeple ilk satõşlar 1998 yõlõnda yapõlabilmiştir. Plan döneminin 1995, 
1996 ve 1997 yõllarõnda uygulama yapõlamamõştõr. 

 14.5. VIII. Beş Yõllõk  Plan Dönemi İçin Hedefler ( 2001-2005) 

 Planlama ve ferdi krediler için hedefler; 1974-2000 yõllarõ arasõ, Orman Köylüleri 
Kalkõnma Fonu�na verilen ödenekler değerlendirilerek belirlenmiştir. İlçe kalkõnma planlarõnda 
önerilen hizmet miktarlarõ toplamõndan 2000 yõlõ sonuna kadar yapõlan uygulamalar çõkarõldõktan 
sonra geriye kalan hizmet miktarlarõ beşer yõllõk altõ döneme ayrõlmõştõr. 
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 Kooperatif kredilerinde de verilebileceği tahmin edilen ödeneklere göre geçmiş yõllardaki 
deneyimler dikkate alõnarak hedefler belirlenmiştir. 

 Yerleşim konusundaki hedefler, VII. Beş yõllõk plan döneminde yapõlabilen uygulamalar 
dikkate alõnarak belirlenmiştir. 

 VIII. Beş Yõllõk Planõ Dönemi Hedefleri konu bazõnda aşağõda 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 nolu tablolarda gösterilmiştir. 
 

Tablo  152 :     VIII. Beş Yõllõk Plan Dönemi, Planlama Hedefleri 
 
Yõllar 
 

2001 2002 2003 2004 2005  Toplam 

İl Sayõsõ 
 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
100 

Köy Sayõsõ 
 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
2000 

Yatõrõm Tutarõ 
(Milyon Tl.) 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
1.500.000 

 

Tablo 153 :  VIII. Beş Yõllõk Plan Döneminde  Hizmet İçi Eğitim Hedefleri 

 

Yõllar 
 

2001 2002 2003 2004 
 

2005 Toplam 

Eğitilecek Kişi 
Sayõsõ 

280 350 330 300 315 1575 

Yatõrõm Tutarõ 
(Milyon TL. ) 

8400 10500 9900 9000 9450 47250 
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Tablo 154 : Planlõ Dönemlerde Yapõlan ve Yapõlacak Ferdi Kredi  Uygulamalarõ 

      Ünite Sayõsõ : Adet 

Gelecek Altõ Plan Döneminde Yapõlacak Uygulamalar 

Kredi 
Yardiminin 

Cinsi 

İlçe 
Kalkinma 

Planlarinda 
Önerilen  

Uygulanan 
Ünite  
Adedi 

(1974-2000) 

VIII. BYKP 
Dönemleri 

(2001-2005) 

IX. BYKP 
Dönemi 

(2006-2010) 

X. BYKP 
Dönemi 

(2011-2015) 

XI. BYKP 
Dönemi 

(2016-2024) 

XII. 
BYKP 

Dönemi 
(2021-
2025) 

XIII. BBYKP 
Dönemi 

(2025-2030) 

Genel Toplam 1.954.087 263.811 279.000 279.000 279.000 279.000 279.000 295.276 
Sosyal Amaçlõ 
Krediler 

841.171 143.167 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 123.004 

Dam Örtülüğü 
Yardõmõ 

516.427 116.974 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 74.453 

Isõtma-Pişirme 
Araçlarõ Yardõmõ 

324.744 26.193 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 48.551 

Ekonomik 
Amaçlõ Kredil. 

1.112.916 120.644 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000 172.272 

Fenni Arõcõlõk 
Yardõmõ 

231.825 23.716 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 33.109 

Hayvancõlõk ve 
Yem Yardõmõ 

633.432 80.314 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 103.118 

El ve Ev 
Sanatlarõ 
Yardõmõ 

157.056 9.936 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 22.120 

Tesis Edindirme 
ve Çevirme 
Yard. 

90.603 6.678 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 13.925 

Not : 2000 yõlõ uygulamalarõ tahmini olarak dahil edilmiştir. 
 

Tablo  155  : VIII. Plan Döneminde Yapõlacak Ferdi Kredi Uygulamalarõ 

Ünite Sayõsõ : Adet 

 Yõllar 

Kredi Yardõmõnõn Cinsi 
 

Kredilendirilecek 
Ünite Adedi 2001 2002 2003 2004 2005 

Genel Toplam 280.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 
Sosyal Amaçlõ Krediler 115.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 
Dam Örtülüğü Yardõmõ 65.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
Isõtma-Pişirme Araçlarõ 
Yardõmõ  

50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Ekonomik Amaçlõ 
Krediler 

165.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 

Fenni Arõcõlõk Yardõmõ 35.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
ayvancõlõk ve Yem 
Yardõmõ 

90.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

El ve Ev Sanatlarõ 
Yardõmõ 

25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Tesis Edindirme ve 
Çevirme Yardõmõ 

15.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
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Tablo  156  : VIII. Plan Döneminde Yapõlacak Ferdi Kredi Uygulamalarõ Parasal Tutarõ 

                                                                                                                                         Milyar  TL. 

 

                                                                                                                    

Y õ l l  a r 

Kredi Yardõmõnõn Cinsi Kredilendirilecek 
Ünite Adedi 

Bir Ünite 
Ortalama 
Maliyet 
Bedeli 

(Milyar/Tl) 

2001 2002 2003 2004 2005 

GENEL TOPLAM 280.000  73.505 73.505 73.505 73.505 73.505 
Sosyal Amaçlõ Krediler 115.000  2.205 2.205 2.205 2.205 2.205 
Dam Örtülüğü Yardõmõ 65.000 0,135 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 
Isõtma-Pişirme Araçlarõ Yardõmõ  50.000 0,045 450 450 450 450 450 
Ekonomik Amaçlõ Krediler 165.000  71.300 71.300 71.300 71.300 71.300 
Fenni Arõcõlõk Yardõmõ 35.000 0,650 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 
Hayvancõlõk Ve Yem Yardõmõ 90.000 3,200 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 
El Ve Ev Sanatlarõ Yardõmõ 25.000 0,450 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 
Tesis Edindirme Ve Çevirme Yardõmõ 15.000 2,300 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 
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Tablo  157: VIII. Plan Döneminde Yapõlacak Ferdi Kredi Uygulamalarõyla Sağlanacak İstihdam  

                                                                                                                                                          Adam/Yõl 

Yõllar 

2001 2002 2003 2004 2005 

Kredi Yardõmõnõn Cinsi 

Kredilen- 
dirilecek 

Ünite 
Adedi 

Bir Ünitenin 
sağladõğõ 
istihdam   

Adam / Yõl 
 

Plan 
Döneminde 
Sağlanacak 

Toplam 
İstihdam 

Adam /Yõl 

Ünite 
Adedi 

Sağlanacak 
İstihdam 
Adam/Yõl 

Ünite 
Adedi 

Sağlanacak 
İstihdam 
Adam/Yõl 

Ünite 
Adedi 

Sağlanacak 
İstihdam 
Adam/Yõl 

Ünite 
Adedi 

Sağlanacak 
İstihdam 
Adam/Yõl 

Ünite 
Adedi 

Sağlanacak 
İstihdam 
Adam/Yõl 

Genel Toplam 280.000  75.500 56000 15100 56000 0 56000 15100 56000 15100 56000 15100 

Sosyal Amaçlõ  Kred. 115.000  0 23000 0 23000 0 23000 0 23000 0 23000 0 

Dam Örtülüğü Yardõmõ 65.000  0 13000 0 13000 0 13000 0 13000 0 13000 0 

Isõtma-Pişirme Araçlarõ Yardõmõ  50.000  0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 

Ekonomik Amaçlõ Kred. 165.000  75.500 33000 15100 33000 15100 33000 15100 33000 15100 33000 15100 

Fenni Arõcõlõk Yardõmõ 35.000 0,200 7.000 7000 1400 7000 1400 7000 1400 7000 1400 7000 1400 

Hayvancõlõk Ve Yem Yrd. 90.000 0,400 36.000 18000 7200 18000 7200 18000 7200 18000 7200 18000 7200 

El Ve Ev Sanatlarõ Yardõmõ 25.000 1,000 25.000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Tesis Edindirme Ve Ç.Yard. 15.000 0,500 7.500 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3000 1500 
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Tablo  158: VIII. Plan Döneminde Yapõlacak Ferdi Kredi  Uygulamalarõndan Sağlanacak Katma Değer 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Milyar Tl. 

Y  õ l l a r 

2001 2002 2003 2004 

2005 

Kredi Yardõmõnõn Cinsi 

Kredilen- 
Dirilecek 

Ünite 
Aded 

Bir Üniteden 
Sağlanacak 

Katma Değer 

Plan Döneminde 
Sağlanacak 

Toplam Katma 
Değer 

Ünite 
Aded 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

Ünite 
Adedi 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

Ünite 
Adedi 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

Ünite 
Adedi 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

Ünite 
Adedi 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

Genel Toplam 280.000  259.600 56000 51920 56000 5330 56000 51920 56000 51920 56000 51920 

Sosyal Amaçlõ Krediler 115.000  31.150 23000 6230 23000 5330 23000 6230 23000 6230 23000 6230 

Dam Örtülüğü Yardõmõ 65.000 0,410 26.650 13000 5330 13000 5330 13000 5330 13000 5330 13000 5330 

Isõtma-Pişirme Araçlarõ Yardõmõ  50.000 0,090 4.500 10000 900 10000 900 10000 900 10000 900 10000 900 

Ekonomik Amaçlõ Krediler 165.000  228.450 33000 45690 33000 45690 33000 45690 33000 45690 33000 45690 

Fenni Arõcõlõk Yardõmõ 35.000 0,960 33.600 7000 6720 7000 6720 7000 6720 7000 6720 7000 6720 

Hayvancõlõk Ve Yem Yardõmõ 90.000 1,750 157.500 18000 31500 18000 31500 18000 31500 18000 31500 18000 31500 

El Ve Ev Sanatlarõ Yardõmõ 25.000 0,540 13.500 5000 2700 5000 2700 5000 2700 5000 2700 5000 2700 

Tesis Edindirme Ve Çevirme 
Yardõmõ 

15.000 1,590 23.850 3000 4770 3000 4770 3000 4770 3000 4770 3000 4770 
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                       Tablo 159: VIII Plan Döneminde Kooperatiflere Yapõlacak Kredi Yardõmlarõ Hedefi 

                          

                                                                                                             (Proje Sayõsõ = Adet) 

 
Yõllar 

 
 

Sektör 

Bugüne Kadar 
Uyg.Koop. 
Proje Sayõsõ 

VIII.Plan Dönemi 
Toplamõ 2001 2002 2003 2004 2005 

İmalat-Gõda 111 150 28 38 28 28 28 
İmalat-Orman 51 40 10 8 7 8 7 
Dokuma 73 50 10 15 13 7 5 
Orman 92 15 5 5 3 1 1 
Tarõmsal Üretim 
 Su Ürünleri 23 10 3 2 3 1 1 

İnşaat Malz. 3 5 1 2 1 1 - 
Kimya 1 5 1 - 2 1 1 
Turizm - 10 2 2 2 2 2 
Enerji - 5 1 1 1 1 1 
Diğer Sektörler - 10 2 2 2 2 2 
Toplam 354 300 63 75 62 52 48 
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Tablo 160: VIII Plan Döneminde Kooperatiflere Yapõlacak Kredi Yardõmlarõ Hedefi (Parasal Tutar) 

        (Milyar TL.) 

Sektör 
1975-1995 
Döneminde 

Koop.Ver.Kredi 

1995-1998 
Döneminde 
Koop. Ver. 

Kredi 

1999 Yõlõ  Koop. 
Verilmesi  Prog. 

Kredi 

VII. Beş Yõllõk 
Plan. Dön. 

Verilecek Kredi 

VIII.Beş Yõllõk 
Plan.Dön. 

Hedef.Kredi 
2001 2002 2003 2004 2005 

İmalat-Gõda     375000 70000 95000 70000 70000 70000 

İmalat-Orman     100000 25000 20000 18000 20000 17000 

Dokuma     100000 20000 30000 26000 14000 10000 

Orman     45000 15000 15000 9000 3000 3000 

Tarõmsal Üretim  
Su Ürünleri 

    35000 11000 7000 11000 3000 3000 

İnşaat Malz.     10000 2000 4000 2000 2000 - 

Kimya     25000 5000 - 10000 5000 5000 

Turizm     25000 5000 5000 5000 5000 5000 

Enerji     10000 2000 2000 2000 2000 2000 

Diğer Sektörler     25000 5000 5000 5000 5000 5000 

Toplam 50000(1) 8300(2) 2600(3) 41700 750000 160000 183000 158000 129000 120000 

Not   :   1- 1999 Yõlõ tahmini fiyatlarõna göre endekslenmiştir. 

2- 1999  Yõlõ uygulamasõnõn 2.633 trilyon olacağõ göz önüne alõnmõştõr. 

3- 1999 Yõlõ fiyatlarõna göre projeksiyon yapõlmõştõr.
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                Tablo 161: VIII. Plan Döneminde Orköy�ce Kooperatiflere Verilen Kredilerle sağlanacak İstihdam 

 

 

Yõllar  
Sektör 

Projede Ortalama 
İstihdam 

 (Adam/Yõl) 

Plan 
Dön.Uyg.Proje 

Plan Dön.Top. İsthdam 
(Adam/Yõl) 

2001 2002 2003 2004 2005 

Genel Toplam   300 15145 3059 4384 3789 2229 1684 
İmalat-Gõda 10  150 1500 280 380 280 280 280 
İmalat-Orman 10  40 400 100 80 70 80 70 
Dokuma 250  50 12500 2500 3750 3250 1750 1250 
Orman 10  15 150 50 50 30 10 10 

Tarõmsal Üretim  Su Ürünleri 10  10 100 30 20 30 10 10 
İnşaat 35  5 175 35 70 35 35 - 
Kimya 30  5 150 30 - 60 30 30 
Turizm 10  10 100 20 20 20 20 20 
Enerji 4  5 20 4 4 4 4 4 

Diğer Sektörler 5  10 50 10 10 10 10 10 
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Tablo 162 : VIII. Plan Döneminde Orköy�ce Kooperatiflere Verilecek Kredilerle Sağlanacak Katma Değer 

      

     (Milyon TL.) 

Sektör Projede Ortalama 
Katma Değer 

Plan. Dön. Uyg. 
Proje 

Plan Dön. Top. 
Katma Değer 2001 2002 2003 2004 2005 

Genel Toplam  300 6621540 1389524 1619003 1375691 1158132 1079190 

İmalat-Gõda 21935 150 3290250 614180 833530 614180 614180 614180 

İmalat-Orman 21203 40 848120 212030 169624 148421 169624 148421 

Dokuma 18542 50 927100 185420 278130 241046 129794 92710 

Orman 16086 15 241290 80430 80430 48258 16086 16086 
Tarõmsal Üretim 
Su Ürünleri 34508 10 345080 103524 69016 103524 34508 34508 

İnşaat Malz. 20655 5 103275 20655 41310 20655 20655 - 

Kimya 26322 5 131610 26322 - 52644 26322 26322 

Turizm 38928 10 389280 77856 77856 77856 77856 77856 

Enerji 28301 5 141505 28301 28301 28301 28301 28301 

Diğer Sektörler 20403 10 204030 40806 40806 40806 40806 40806 
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Tablo 163: VIII. Plan Döneminde Orman Sõnõrlarõ Dõşõna Çõkarõlan Alanlarõn Orman  
                   Köylüsüne Mal Edilme Hedefleri 

 

Yõllar 
 

2001 2002 2003 2004 2005 Toplam 

Saha Miktarõ 
 ( Hektar) 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
125.000 

Yatõrõm Miktarõ  
( Milyon TL.) 

 
625.000 

 
625.000 

 
625.000 

 
625.000 

 
625.000 

 
3.125.000 

 14.6. Uzun Dönem Hedefleri ( 2001-2023) 

 2001-2023 yõllarõ arasõndaki hedefler aşağõdaki 164, 165, 166, 167, 168, 169,  ve 170 
nolu tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 164: Uzun Dönemde Planlama Hedefleri 

 
Yõllar Bir Yõl için 2001-2023- Dönemi için 

İl Sayõsõ 20 460 

Köy Sayõsõ 40 920 

Yatõrõm Tutarõ  

(Milyon TL.) 

300.000 6.900.000 

 

Not : Yeni Plan yapõmõ hedeflenmemiştir. Yukarõdaki rakamlar yapõlacak revizyonlar için 

hesaplanmõştõr. 
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Tablo  165:   2001-2023 Döneminde Hizmet İçi Eğitim Hedefleri 
 

Yõllar 2001 2002 2003 2004 2005 Toplam 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 

Eğitilecek Kişi 
Sayõsõ 

280 350 330 300 315 1575 270 250 85 205 250 280 280 300 320 320 180 180 200 200 210 210 240 250 5605 

Yatõrõm Tutarõ 
(Milyon TL.) 

8400 10500 9900 9000 9450 47250 8100 7500 2550 6150 7500 8400 8400 7500 9600 9600 5400 5400 6000 6000 6300 6300 7200 7500 168.150 
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Tablo 166:  2001-2023 Döneminde Yapõlacak Ferdi Kredi Uygulamalarõ ve Sağlanacak  

                    İstihdam 

 

Bir   Yõlda 

Kredi Yardõmõnõn 
cinsi 

Kredilendirilecek  
Ünt. Ad. 

Bir Ünitenin 
sağladõğõ 
İstihdam 

Adam/Yõl 

Uygulanacak 
Ünt. Ad. 

Sağlanacak 
İstihdam 

Adam/Yõl 

Dönem 
Boyu 

Sağlanacak 
Toplam 
İstihdam 

Adam/Yõl 
GENEL 
TOPLAM 1.288.000 - 56.000 15.100 347.300 

Sosyal Amaçlõ 
Krediler 529.000 - 23.000 - - 

Dam Örtülüğü 299.000 - 13.000 - - 
Isõtma-Pişirme 
Araçlarõ 230.000 - 10.000 - - 

Ekonomik Amaçlõ 
Krediler 759.000 - 33.000 15.100 347.300 

Fenni Arõcõlõk 161.000 0.200 7.000 1.400 32.200 
Hayvancõlõk Ve 
Yem 414.000 0.400 18.000 7.200 165.600 

El Ve Ev 
Sanatlarõ 115.000 1.000 5.000 5.000 115.000 

Tesis Edindirme 
Ve Çevirme 69.000 0.500 3.000 1.500 34.500 
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Tablo 167:  Gelecek Plan Dönemlerinde Yapõlacak Ferdi Kredi Uygulamalarõyla Sağlanacak Katma Değer 

 

                                                                                                                                                               Milyar Tl. 

Gelecek Altõ Plan Döneminde Sağlanacak Katma Değer 
VIII IX X XI XII XII 

Kredi Yardõmõnõn 
Cinsi 

Kredilen- 
dirilecek 

Ünite 
Adedi 

Bir 
Üniteden 
Sağlana-

cak 
Katma 
Değer 

 

Plan 
Dönemlerind
e Sağlanacak 

Toplam 
Katma 
Değer 

Ünite 
Adedi 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

Ünite 
Adedi 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

Ünite 
Adedi 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

Ünite 
Adedi 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

Ünite 
Adedi 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

Ünite 
Adedi 

Katma 
Değer 
Tutarõ 

GENEL 
TOPLAM 

1.690.276  1.571.272 279000 258010 279000 26650 279000 258010 279000 258010 279000 258010 295276 261886 

Sosyal Amaçlõ 
Krediler 

698.004  190.645 115000 31150 115000 26650 115000 31150 115000 31150 115000 31150 123004 35026 

Dam Örtülüğü 
Yardõmõ 

399.453 0,410 163.776 65000 26650 65000 26650 65000 26650 65000 26650 65000 26650 74453 30526 

Isõtma-Pişirme 
Araçlarõ Yardõmõ  

298.551 0,090 26.870 50000 4500 50000 4500 50000 4500 50000 4500 50000 4500 48551 4370 

Ekonomik Amaçlõ 
Krediler 

992.272  1.380.627 164000 226860 164000 226860 164000 226860 164000 226860 164000 226860 172272 246327 

Fenni Arõcõlõk 
Yardõmõ 

208.109 0,960 199.785 35000 33600 35000 33600 35000 33600 35000 33600 35000 33600 33109 31785 

Hayvancõlõk Ve 
Yem Yardõmõ 

553.118 1,750 967.957 90000 157500 90000 157500 90000 157500 90000 157500 90000 157500 103118 180457 

El Ve Ev Sanatlarõ 
Yardõmõ 

147.120 0,540 79.445 25000 13500 25000 13500 25000 13500 25000 13500 25000 13500 22120 11945 

Tesis Edindirme Ve 
Çevirme Yardõmõ 

83.925 1,590 133.441 14000 22260 14000 22260 14000 22260 14000 22260 14000 22260 13925 22141 
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Tablo  168: Gelecek Planlõ Dönemlerde Yapõlacak Ferdi Kredi Uygulamalarõyla Sağlanacak İstihdam 

                                                                                                                                          Adam/ Yõl 

Gelecek Altõ Plan Döneminde Sağlanacak İstihdam 
VIII IX X XI XII XII 

Kredi 
Yardõmõnõn 

Cinsi 

Kredilen- 
dirilecek 

Ünite 
Adedi 

Bir 
Üniteden 

Sağlana-cak 
İstihdam 

Adam/Yõl 
 

Plan 
Dönemlerin

de 
Sağlanacak 

Toplam 
İstihdam 

Ünite 
Adedi 

Sağlana-cak 
İstihdam 
Adam/Yõl 

 

Ünite 
Adedi 

Sağlana-cak 
İstihdam 
Adam/Yõl 

 

Ünite 
Adedi 

Sağlana-cak 
İstihdam 
Adam/Yõl 

 

Ünite 
Adedi 

Sağla-
nacak 
İstihdam 

Adam/Yõl 
 

Ünite 
Adedi 

Sağlanaca
k İstihdam 
Adam/Yõl 

 

Ünite 
Adedi 

Sağlanaca
k 

İstihdam 
Adam/Yõl 

 
GENEL 
TOPLAM 

1.690.276  451.952 279000 75000 279000 0 279000 75000 279000 75000 279000 75000 295276 75000 

Sosyal Amaçlõ 
Krediler 

698.004  0 115000 0 115000 0 115000 0 115000 0 115000 0 123004 0 

Dam Örtülüğü 
Yardõmõ 

399.453  0 65000 0 65000 0 65000 0 65000 0 65000 0 74453 0 

Isõtma-Pişirme 
Araçlarõ 
Yardõmõ  

298.551  0 50000 0 50000 0 50000 0 50000 0 50000 0 48551 0 

Ekonomik 
Amaçlõ 
Krediler 

992.272  451.952 164000 75000 164000 75000 164000 75000 164000 75000 164000 75000 172272 76952 

Fenni Arõcõlõk 
Yardõmõ 

208.109 0,200 41.622 35000 7000 35000 7000 35000 7000 35000 7000 35000 7000 33109 6622 

Hayvancõlõk 
Ve Yem 
Yardõmõ 

553.118 0,400 221.247 90000 36000 90000 36000 90000 36000 90000 36000 90000 36000 103118 41247 

El Ve Ev 
Sanatlarõ 
Yardõmõ 

147.120 1,000 147.120 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 22120 22120 

Tesis 
Edindirme Ve 
Çevirme 
Yardõmõ 

83.925 0,500 41.963 14000 7000 14000 7000 14000 7000 14000 7000 14000 7000 13925 6963 
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                 Tablo 169: 2001 � 2023 Yõllarõ Yaratõlacak İstihdam ve Sağlanacak Katma Değer 

 

Sektör 2001 Yõlõ Proje 
Sayõsõ (Adet) 

2023 Yõlõ 
Toplam Proje 

Sayõsõ 

2001 Yõlõ 
İstihdamõ 

(Adam/Yõl) 

2023 Yõlõ 
Toplam 
İstihdamõ 

2001 Yõlõ Katma 
Değer  

Milyon) 

2023 Yõlõ Toplam 
Katma Değer 

GENEL TOPLAM 63 1449 3059 70357 1389524 31844052 
İmalat-Gõda 28 644 280 6440 614180 14126140 
İmalat-Orman 10 230 100 2300 212030 4876690 
Dokuma 10 230 2500 57500 185420 4264660 
Orman 5 115 50 1150 80430 1849890 
Tarõmsal Üretim  Su Ürünleri 3 69 30 690 103524 2381052 
İnşaat Malz. 1 23 35 805 20655 475065 
Kimya 1 23 30 690 26322 605406 
Turizm 2 46 20 460 77856 1790688 
Enerji 1 23 4 92 28301 650923 
Diğer Sektörler 2 46 10 230 40806 938538 
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Tablo  170:  2001 - 2023 Döneminde Orman Sõnõrlarõ Dõşõna Çõkarõlan Alanlarõn Orman  
                     Köylüsüne Mal Edilme Hedefleri 

 

Yõllar 
 

Bir Yõl İçin 2001-2023 Dönemi İçin 

Saha Miktarõ 
( Hektar ) 

 
25.000 

 
575.000 

Yatõrõm Tutarõ 
( Milyon TL.) 

 
625.000 

 
14.375.000 

14.7. İlkeler, Politikalar 

 14.7.1. İlkeler 

 Öngörülen hedeflere aşağõdaki ilkeler uyularak ulaşõlacaktõr. 

a) Fon Yönetmeliği esaslarõndan sapõlmayacaktõr. 

b) Planlara uyulacaktõr. 

c) Fon Bütçesi olanaklarõ belirlenen kriterlere bağlõ olarak dağõtõlacaktõr. 

d) Yõllõk programlarõn yapõmõnda Fon Yönetmeliğinde sayõlan öncelik kriterlerine 
uyulacaktõr. 

 14.7.2. Politikalar  

 Politika ve Stratejiler şu şekilde belirlenmiştir. 

 1- Planlama çalõşmalarõnda öncelikler ve bu sõrada temel alõnacak değişkenler, pilot 
çalõşma ve araştõrmalarla belirlenecektir. 

 2- Ülkenin diğer köyleriyle birlikte orman köylerinin kõrsal kalkõnma teknikleri 
kullanõlarak kalkõndõrõlmasõ çalõşmalarõ ile çevrenin koruma ve geliştirilmesinin Milli bir Politika 
haline getirilmesi  için çalõşmalar yapõlacaktõr. 

 3- Orman köylülerinin kalkõndõrõlmasõ bir amaç olmaktan çok, ormanlarõn korunmasõna 
yardõmcõ bir araç olarak görüldüğü için, 1970�li yõllarda bu kesimin kalkõndõrõlmasõna katkõda 
bulunmak bir görev olarak teşkilatõmõza verilmiştir. Günümüzde ise, yaygõnlaşan bir inançla, 
orman köylerinin kalkõndõrõlmalarõ amaç olarak kabul edilmekte ve sadece ormancõlõk örgütünün 
bu kesimin kalkõnmasõnõ sağlayamayacağõ görülmektedir. Bu önemli tespitin ilgili ve yetkili 
birimlere iyi aktarõlabilmesi, fakirlik alt sõnõrõnda bulunan orman köylülerinin kalkõndõrõlmasõ 
yolunda hayati öneme sahiptir. Orman köylerinin havza bazõnda ele alõnarak tüm kamu 
kuruluşlarõnõn  entegrasyonuyla kalkõndõrõlmalarõ sağlanmaya  çalõşõlacaktõr. 

 4- Orman köylülerine kalõcõ fayda sağlamayan, orman ekosisteminin sürekliliğini 
tehlikeye düşüren, orman alanlarõnõ daraltõcõ etkide bulunan, orman rejimi dõşõna arazi çõkarma 
uygulamalarõ yapõlmamalõdõr. Ormanõ tahrip ettirip köylüye vermek yerine, ormanõn 
fonksiyonlarõnõ sürdürmesi yolunda tedbirler alarak, orman köylüsünün mülki hudutlarõ içinde 
gerçekleştirilen ormancõlõk faaliyetlerinden pay almasõ yönünde çalõşmalar yapõlacaktõr.  
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 5- Orman kaynaklarõnõn orman köylüleriyle birlikte yönetilmesi, dolayõsõyla katõlõmcõ 
ormancõlõk uygulamalarõnõn geliştirilmesi için, orman köylülerinin orman kaynaklarõ yönetimine 
katõlmalarõ sağlanacaktõr. Ormanlarõn korunmasõnda etkinlik ve verimliliğin sağlanmasõ amacõyla 
orman köylülerinin aktif görev alma yolundaki yoğun istekleri değerlendirilecek ve  ormancõlõğõn 
diğer aktiviteleri   için de yaygõnlaştõrõlmasõna çalõşõlacaktõr. 

6- Orman köylerinde odun hammaddesinin yakacak odun amaçlõ kullanõmõ yoluyla 
meydana gelen milli servet kaybõnõ en aza indirmek ve odun hammaddesinden milli ekonomiye 
daha fazla katma değer sağlamak için; orman köylülerine indirimli elektrik, kömür  gibi oduna 
alternatif enerji kaynaklarõ verilmesi ve kõrsal kesimde tarõm, hayvancõlõk ve ormancõlõk 
artõklarõndan, basit bir teknikle üretilen yakõt briketlerinin üretilmesi konusundaki projelerin 
orman köylerinde uygulanmasõ için çalõşmalar yapõlacaktõr.  

Orman Genel Müdürlüğünce, orman köylülerine verilen  yapacak ihtiyacõ  için öngörülen 
yapõ tipleri ve  yakacak ihtiyaçlarõ yeniden gözden geçirilip, ülkemizdeki problemleri ve dünyada 
enerji kullanõmõndaki gelişmeleri dikkate alarak, tahsisler devam edecekse, miktarlar yeniden 
belirlenmelidir. Bu konuda girişimde bulunulacaktõr. 

 7- Orman köylüsünün eğitimine önem verilerek ekonomiden anlayan insan 
(homoekonomicus) tipi oluşturulmasõna ve girişim yeteneklerinin geliştirilmesine çalõşõlacaktõr. 

 8- Çõktõlarõ, kolayca pazarlanabilecek  ve işletmenin kurulmuş olduğu yörelerde 
kullanõlabilecek projelere öncelik verilecektir. 

 9- Orman köylüsüne hizmet götüren veya hizmet götürülmesine yardõmcõ olabileceğine 
inanõlan resmi veya sivil kuruluş ve örgütlerle koordinasyon sağlanarak, ortak projeler  
geliştirilmeye çalõşõlacaktõr. Özellikle Bakanlõk birimleri çalõşmalarõnõn koordineli ve entegre 
biçimde yapõlmasõnõ sağlayacaklardõr. 

 10- Bölgeler, köyler, projeler, kooperatifler ve bireyler arasõnda amaca uygun seçim 
yaparken veya öncelikleri belirlerken objektif olunmaya çalõşõlacaktõr. 

 11- Nakline karar verilen orman içi köylerin orman rejimi dõşõna çõkarõlan 2/A alanlarõna 
yerleştirilmeleri ve tarõmsal  işletme kurabilmeleri için olanak sağlanmasõna  çalõşõlacaktõr. 

 12- Orman köy ilişkilerinin düzenlenmesi ve buralarda yaşayan nüfusun ileriki 
zamanlarda doğal dengeyi bozmasõnõ önlemek amacõyla � Merkez Köy � uygulamalarõ 
hõzlandõrõlõp, işlevlerini yapacak duruma gelmesi ve kõrsal sanayinin desteklenmesi  için 
çalõşõlacaktõr. 

 13- Etkili bir koordinasyon sağlanabilmesi ve  devamõ için mevzuattaki eksikliklerin   
giderilmesi yönünde çalõşma yapõlacaktõr. 

14- Hõzlõ  veri toplama, değerlendirme ve araştõrma konularõnda etkin bir yapõya  
kavuşturulacak, bunun için araç, gereç ve elaman yönünden güçlendirilecektir. Ormanlar 
üzerindeki baskõnõn azalmasõnda  Orman Köylüleri Kalkõnma Fon�undan verilen kredilerin 
etkisinin ne olduğunun  belirlenmesine çalõşõlacaktõr. 

 15- Tarõm sektörü, orman- orman köylüsü ilişkilerinin sağlõklõ yürütülmesine yardõmcõ 
olacak bir politika ve strateji izlenecektir. 
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16- Köy nakilleri konusunda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen 
çalõşmalar  gözden geçirilerek daha sağlõklõ, etkin,  uygulanabilir ve pratik yaklaşõmlar 
geliştirilmesi doğrultusunda çalõşma yapõlacaktõr . 

17- Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapõlarak  orman köylülerine sağlanan haklar 
yeniden değerlendirilip, hem ormanlarõn korunmasõ ve geliştirilmesi ve hem de orman - köylü 
ilişkilerinin düzelmesinde etkili uygulamalar yapõlacak, mevzuatlar ise daha etkin, denetlenebilir 
ve izlenebilir bir düzene kavuşturulmaya çalõşõlacaktõr. 

18- Fon kaynaklarõnõn dağõnõk bir şekilde dağõtõmõ yerine, öncelikli havzalar belirlenerek, 
kaynaklarõn daha etkin ve verimli kullanõlmasõnõ sağlamak amacõyla topluca tahsisini sağlayacak 
tedbirler geliştirilecektir. Böylece, kõsa ve orta dönemde alõnacak sonuçlar orman-halk 
ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacaktõr.  

14.7.2.1. Finansman Yönünden   

6831 Sayõlõ Yasanõn ek 3. Maddesinde sayõlan gelirlerin �Orman Köylüleri Kalkõnma 
Fonu� na aktarõlabilmesi  için  çalõşmalar devam edilecektir. 

 14.7.2.2.  Ekonomik ve Sosyal  

 Orman ve Köy İlişkilerinin düzenlenmesinde orman köylülerinin sosyo � ekonomik 
kalkõnmalarõnõ sağlamak üzere;  

 1- Orman köylerinin alt yapõ seviyesinin ülke standartlarõna uygun hale getirilmesi için 
ilgili kuruluşlar  nezdinde girişimlerde bulunulacaktõr.  

 2- Köylerde modern hayat standartlarõna uygun bir yaşam için görsel ve işitsel kitle 
eğitimleri  konusunda  çaba sarfedilecektir. 

3- Orman köylüsü ve kooperatiflerine projeye dayalõ, düşük faizli,  kredi uygulamasõna 
devam edilecektir. 

 4- Orman köylüsü ve işçilerinin sosyal güvence sistemi içine alõnabilmesi için çalõşmalar 
yapõlacaktõr. 

 5- Köylülerin toprak ve orman kaynağõna bağõmlõlõklarõnõn azaltõlmasõ için,  tarõm dõşõ 
yeni üretim birimlerinin geliştirilmesi desteklenecektir. 

            6- Dağ ve orman turizminin orman köylülerine gelir aktaracak biçimde geliştirilmesi 
yönünde çalõşõlacaktõr.   

            7-Kõrsal kesimde, merkez köy veya cazibe merkezlerinde kurulacak kõrsal sanayi 
projeleri yoluyla yerinde işlendirme sağlanacaktõr.  

            8-Köylülerin  orman ürünlerinin her türlü gelirlerinden daha fazla yararlandõrõlmasõ için 
Bakanlõğõmõz  kuruluşlarõ nezdinde girişimde bulunulacaktõr. 
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14.7.2.3. Yasal  

1-3800 sayõlõ Orman Bakanlõğõ kuruluş ve görevleri hakkõnda kanunun 2. nci ve 10.ncu 
maddeleri değiştirilip orman köylüsüne yeterli hizmet vermesini teşvik edecek şekilde hükümler 
konarak, köylülerin teşkilatlanmasõ ve kooperatifleşmesi görevleri ile orman köylülerinin eğitimi 
ve bu köylülere yönelik yayõm faaliyetleri Bakanlõğõn ve Orköy Genel Müdürlüğünün görevleri 
arasõna alõnmaya çalõşõlacaktõr. 

 2- 1163 sayõlõ  Kooperatifler yasasõnõn uygulamada karşõlaşõlan sorunlara çözüm 
getirecek şekilde  yeniden düzenlenmesi  için girişimde bulunulacaktõr.  

            3- Orman köylerinde kurulu köy kooperatiflerinin denetim işlemlerinin, çalõşma alanlarõ, 
konularõ ve iş ilişkileri açõsõndan yakõn işbirliği içinde olduklarõ, Orman Bakanlõğõnõn yetkisi 
içine alõnmasõ  doğrultusunda çalõşma yapõlacaktõr. 

 4- ORKOOP  ile Bakanlõk arasõnda belli bir uyum sağlanarak Meclise sunulan Kanun 
Tasarõsõna göre; � Maliyet bedeliyle tomruk satõşõndan vazgeçilerek orman işletmelerinin satõş 
ortalamasõ üzerinden  bir bedel verilmesi ön görülmektedir.� Bu konuda çalõşõlacaktõr. 

5- 2924 sayõlõ Orman Köylülerinin Kalkõnmalarõnõn Desteklenmesi Hakkõndaki Kanunun, 
uygulamada karşõlaşõlan dar boğazlarõ giderecek şekilde yeniden düzenlenmesine çalõşõlacaktõr. 

 6- Orman Köylüleri Kalkõnma Fonu Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr. 

 14.7.2.4. Teknik  

 Ormancõlõk Çalõşmalarõ Yönünden :                                                                                                      

 Ağaçlandõrma ve erozyon kontrolü çalõşmalarõndan, doğrudan veya dolaylõ etkinlenen  
orman köylülerinin baskõlarõnõn giderilmesi amacõyla; köylülerin sosyo � ekonomik yönden 
desteklenmeleri Orköy Genel Müdürlüğü ile Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğü işbirliği içinde gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Özellikle tarla açma ve 
mülkiyet çalõşmalarõnõn yoğun olduğu yerlerde, bozuk orman alanlarõnda, köy tarõm alanlarõ ile 
verimli orman alanõ arasõnda,  sõnõrlarõ Bakanlõkça belirlenecek  bir orman alanõ şeridi üzerinde, 
ilgili köy tüzel kişiliği adõna tesis edilecek izin ve irtifak hakkõna dayanõlarak, hõzlõ gelişen 
türlerle tesis edilecek ekonomik amaçlõ �Özel Ağaçlandõrma� sahalarõnõn tampon  bölge olarak 
geliştirilmesi, Orman ve Köy İlişkilerinin iyileştirilmesine katkõ sağlayacaktõr.  

Bu doğrultuda yönlendirici çalõşmalar yapõlacaktõr. 

 Planlama Çalõşmalarõ Yönünden; 

 Orman köylülerine ve kooperatiflerine Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce 
götürülecek hizmetlerin planlanmasõnda; 

 1- Bilgisayar ağõ kurularak, orman köylerine ilişkin veri tabanõ oluşturulmasõna 
çalõşõlacaktõr.  

   2- Uygulanmakta olan ilçe kalkõnma planlarõ ve il planõ deneme çalõşmalarõnõ da göz 
önüne alarak, yeni dönemde uygulanacak planlama teknikleri ve planõn kapsamõ konusunda  
üniversiteler ve  araştõrma kuruluşlarõyla iş birliği yapõlacaktõr. 
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3- Geliştirilen planlama tekniklerine göre plan köylünün de görüşleri alõnarak  
yapõlacaktõr.  

4- Arazi çalõşmalarõ sonucunda yerinde hazõrlanan planlarõn uygulamaya konulmasõ ile 
doğabilecek yeni görüşlerin,  planõ hazõrlayan  gruplarca değerlendirilmesi ve revize edilmesi  
sağlanacaktõr. 

Ferdi Kredi Çalõşmalarõ Yönünden: 

Orman köylülerine yönelik kredi ve teknik yardõmlarda, yeni ürün tip ve modelleri 
geliştirilerek  yatõrõm sermayesi düşük, emek yoğun, arazi kullanõmõnõ özendirmeyen,  pazar payõ 
yüksek üretim metotlarõ araştõrõlarak köylülere aktarõlmaya çalõşõlacaktõr. 

Proje geliştirilmesi amacõ ile araştõrma, deneme, demostrasyon çalõşmalarõ yapõlarak 
geliştirilen projelerin yayõn ve tanõtõmõ, finansal desteklerle uygulama yoluna gidilmesi 
çalõşõlacaktõr. 

Kooperatifçilik Çalõşmalarõ Yönünden: 

a) Kooperatiflerin  yatay ve dikey örgütlenmesi özendirilerek öz denetim, katõlõmcõ  
eğitim ve yönetimin gerçekleştirilmesi ve benimsenen ortak bir amaca yönelik olmasõ için etkili 
ve düzenli bir kooperatifçilik eğitim programõnõn uygulanmasõ desteklenmelidir. 

b) Kooperatif proje uygulamalarõnda etkinliğin ve entegrasyonun sağlanabilmesi 
amacõyla, bölge bazõnda geliştirilecek entegre  projelerin devletçe daha büyük ölçüde 
desteklenmesi bakõmõndan ORKÖY� e yeni kaynaklarõn aktarõlmasõna çalõşõlacaktõr. 

c) Kooperatiflerce üretilen ürünlerin miktar, kalite, standardizasyonu  ile ambalaj ve 
fiyatlandõrma   konusunda pazara ve rekabet piyasasõna uyumu için, ortak konuda üretim yapan 
kooperatiflerin bölgesel pazarlama şirketlerinde örgütlenmesi özendirilmelidir.  Bu konuda 
gerekli tedbirlerin alõnmasõna çalõşõlacaktõr. 

Yerleşim ve Alt Yapõ Çalõşmalarõ Yönünden: 

a) Orman köylerindeki yapõlarda odun tüketimini en aza indirmek  için; toprak dam 
yerine kiremit, veya benzeri malzemelerle çatõ yapõmõ, duvar ve çatõlarda izolasyon yapõlmasõ 
özendirilmesine çalõşõlacaktõr.  

b) Ferdi krediler için yeni ahõr, ağõl ve kümes projeleri geliştirilmelidir. Bunun için 
Avrupa  ve diğer ülkelerin yapõ sistemleri incelenerek yeni projeler geliştirilmeye özen 
gösterilecektir.  

c) Kooperatif kredileri  için daha cazip ve yeni projeler ile bunlara bağlõ inşaat projeleri 
geliştirilmesi desteklenecektir.  

d) Orman köylerindeki alt yapõ ülke standartlarõnõn  düzeyine çõkarõlmasõ ve yeterli  hale 
getirilmesi desteklenecektir. 

e) Meralarõn  õslah  edilmesi için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapõlmasõ ve ahõr 
hayvancõlõğõ yaygõnlaştõrõlarak orman içi otlatmanõn en aza indirilmesi teşvik edilecektir. 
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f) Yüksek verimli hayvanlarõn yetiştirilmesi teşvik edilecektir. 

 g) 6831 sayõlõ kanunun 2/B maddesi ile orman sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlan yerlerin hak 
sahiplerine süratle intikalinin sağlanmalõdõr. 
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BÖLÜM-15  

ORMANCILIKTA ÇALIŞMA HAYATI VE ERGONOMİ 

15.1. Giriş 

 Son yõllarda gelişmiş ve gelişen ülkelerde araştõrmalarõn yoğunlaştõğõ konularõn başõnda 
gelen ve her geçen gün büyük ilerlemeler gösteren, giderek daha geniş uygulama alanlarõna 
yayõlan ergonomi; sanayileşme ve mekanizasyonun artmasõna paralel olarak gelişen bir bilim 
dalõdõr. 

 Ülkemizin içinde bulunduğu sanayileşme süreci ve bu sürecin ortaya çõkardõğõ sorunlarõn 
hõzla artmasõ, insanõn çalõşma ve yaşam çevresi arasõndaki ilişkiyi inceleyen ergonomi bilimine 
ve bu alanda yapõlacak araştõrma çalõşmalarõna verilmesi gereken önemi artõrmaktadõr. 

 Ergonomi; Yunanca, �ergon-iş� ve �nomos-yasa� sözcüklerinden türetilmiş, Türk Dil 
Kurumu�nca da �İşbilim� sözcüğü ile Türkçeleştirilmiştir. İnsana daha iyi, daha insancõl çalõşma 
ve yaşam ortamõ hazõrlamak ergonominin temelini oluşturuyor. Ergonomi tek başõna bir bilim 
olmaktan çok, disiplinler arasõ bir uygulamadõr. Antropometri, Fizyoloji, Deneysel ve 
Davranõşsal Psikoloji, Tõp ve Sağlõk Bilgisi, Patoloji, Sosyoloji, Mühendislik, Ekonomi gibi 
birçok bilim dalõ verilerinin bir sentezidir. Ergonomi iki ana unsurdan oluşmaktadõr: 1) Teknik 
unsur; iş yerleri, makinalar ve araçlarõn optimizasyonu uygulamalarõnõ içerir. 2) İnsan unsuru; 
insanõn fiziksel ve fizyolojik özellikleri (tepkileri, ihtiyaçlarõ, kapasite ve sõnõrlarõ) konusunda 
bilgi ve tanõmlamalarõ içerir. 

 Ergonomi kavramõ, çalõşan insanõn güvenliğine, sağlõğõna, refahõna ve verimliliğine 
uygun olarak insan-iş-çevre sisteminin optimizasyonu ve bu çerçevedeki sistemli çalõşmalarõ 
yansõtmaktadõr. Ergonomi kapsamõnda yapõlan tüm araştõrma ve çabalarõn ana amacõ teknoloji ve 
iş organizasyonunun ayarlanmasõ ile işin; insanõn ihtiyaç, kapasite ve sõnõrlarõna uyumu veya 
uygun eğitim, bilgilendirme, yeterli gõda ve sağlõk servisleri gibi önlemlerle insanõn işe 
uyumunun sağlanmasõdõr. Son yõllarda ergonominin kapsamõ genişletilerek, �insanõn içinde 
bulunduğu çevre ile uyum içinde yaşamasõ ve sağlõklõ ilişkiler kurulmasõ amacõna yönelik 
uğraşlar�dõr şeklinde de tanõmlanmaktadõr. 

 15.1.1. Orman İşleri ve Ergonomi 

 Orman işleri, ormanlõk alanlarda biyolojik ve fiziksel koşullar altõnda, insanlarõn çok 
farklõ istemlerini karşõlamak amacõyla yapõlan işlerdir. Bu işler odun hasadõ, ağaçlandõrma, 
fidanlõk, yol yapõmõ, zararlõlarla mücadele gibi ana noktalarda toplanabilir. 

 Fabrika ve büro işçiliğinden farklõ olan orman işleri zor şartlarõn bileşimiyle tanõmlanõr. 
Genellikle ana yerleşim merkezlerinden uzakta, sarp ve engebeli alanlarda, değişik iklim, bitki 
örtüsü ve toprak koşullarõ etkisinde gerçekleştirilmektedir. Yüksek enerji tüketimi, statik çalõşma 
yoğunluğu, ağõr yükler kaldõrõlmasõ ve taşõnmasõ, eğilme, diz çökme ve kalkma hareketlerinin 
sõkça tekrarlanmasõ, ekstrem sõcaklõk, yüksek rutubet, rüzgar, kar ve yağmur gibi iklim 
faktörlerine açõk olmasõ, gürültü, vibrasyon, gaz, toz, kimyasal maddeler gibi olumsuz teknolojik 
etkiler, merkezi sinir sistemi, iskelet sistemi, kalp-dolaşõm sistemi gibi insanõn başlõca 
sistemlerinde oluşturduğu sağlõk bozukluklarõ ve vücudun potansiyel olarak bütün organlarõna 
yönelik kaza riskleri orman işlerini ağõr işler arasõna sokmaktadõr. 
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Orman işleri genellikle orman işçisinin sağlõk ve güvenliğine yönelik doğal ve maddesel 
risklerden oluşan bir kombinasyondur. Orman işlerinin negatif imajõna katkõda öldürücü iş 
kazalarõ, sağlõk bozukluklarõ ve bunun sonucunda olan erken emeklilik önemli rol oynamaktadõr. 
Karşõlaştõrmalõ istatistiklerin mevcut olduğu ülkelerde, diğer endüstriyel sektörlere göre 
ormancõlõkta kaza yoğunluğu yüksektir. Tarõm işçisiyle karşõlaştõrõldõğõnda bir orman işçisinin 
işle ilgili kaza geçirme olasõlõğõ 3-4 kat daha fazladõr. Orman işlerinde kaza tehlikesinin ötesinde 
bir de uzun süre sonra kendisini gösteren hastalõk risklerinin oranõ da yüksektir. Gürültü ve 
titreşim nedeniyle oluşan hastalõklar çok göze çarpan örneklerden ikisidir. Özellikle ormancõlõk 
teknolojisinin seçiminde, ergonomi ve güvenlik kriterlerinin dikkate alõnmamasõnõn kötü 
sonuçlarõnõn belirgin olarak görülmesi, orman işlerinin ergonominin potansiyel çalõşma alanõ 
olmasõna neden olmuştur. 

 Bir işin ergonomik olarak kabul edilebilmesi için belirli kriterlerle karşõlaştõrõlmasõ 
zorunludur. Bu kriterler şunlardõr: 

a) Güvenlik (iş ile ilgili kazalardan korunma) 

b) Sağlõk (iş ile ilgili hastalõklarõn oluşmamasõ veya korunma) 

c) Yorgunluk ve rahatsõzlõk (fiziksel ve mental iş yükünün işçinin bireysel özelliklerine 
uyumu) 

d) İstihdam güvencesi 

e) İş tatmini (insanõn işini yararlõ veya ilginç bulmasõ, işde yeni beceriler kazanõlmasõ 
veya becerilerini geliştirme ve kullanma fõrsatlarõna sahip olma) 

f) Ücret, sosyal güvenlik ve refah 

g) Verimlilik (çõktõ miktarõ ve kalitesi) 

Sõralanan bu kriterlerin en önemlisi güvenlik, sağlõk ve yorgunluktur. Eğer yapõlan iş bu 
üç kriter için standartlara uymuyorsa, ergonomik açõdan kabul edilebilir bir iş değildir. Orman 
işlerinde bu kriterlerin sõnõrlarõnõn belirlenmesi ile işgücünün biyolojik, psikolojik, sosyo-
ekonomik uygulamalarõn bir sonucu olan iş verimliliğinin gelişimini kanõtlama zorluğu etkili 
olmaktadõr. Bazõ faydalarõ parasal olarak nitelemek oldukça güçtür. Örneğin; 

- İş yükünün niceliği hala aynõdõr, fakat iş işçi tarafõndan daha az eforla, enerjiyle ve 
riskle gerçekleştirilir. 

- Kalite artmõştõr, fakat ölçülememektedir. 

- İşle ilgili kazalar ve hastalõklarõn neden olduğu devamsõzlõk azalacaktõr. 

- İşçiler arasõnda iş tatmini artmõştõr, bu da işgücü devrinin azalmasõna yol açar. 

- Yatõrõmõn imajõ yükselmiştir, iyi işçilerin toplanmasõ kolaylaşacaktõr. 
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15.2. Mevcut Durum 

 15.2.1. Türkiye�de 

 Türkiye�de orman işleri, orman içi ve civarõndaki orman köylülerince yapõlmaktadõr. 
Yaşam standartlarõ ülkenin kõrsal kesim ortalamasõnõn çok altõnda olan bu kesimin, sağlõk 
hizmetlerinden yararlanma oranõ, finansman imkanlarõ, eğitim ve beslenme düzeyi yetersizdir. 
Orman işçilerinin bu olumsuzluklar altõnda en ağõr işlerden birini yapmalarõ, uygun olmayan 
araç-gereç donanõmõ, düşük ücret ve yetersiz sosyal güvenlik nedeniyle verimlilik olumsuz 
etkilenmekte ve kõsõr bir çember oluşmaktadõr (Şekil 1). Orman işlerinde, mevcut yasal 
düzenlemeler nedeniyle, iş sözleşmelerinin sadece işin nitelik, nicelik ve zaman kõsõtlarõnõ 
içermesi, sendikal ve toplumsal güvenlik yasalarõnõn kapsamõ dõşõnda kalmasõ ergonomik 
önlemlerin alõnmasõnõ zorlaştõrmaktadõr. 
 

Şekil 1: Ormancõlõkta İş ve Yaşam Koşullarõnõn Oluşturduğu Kõsõr Çember 

 

Kötü Çalõşma Koşullarõ, 

İş Kazalarõ, 

Meslek Hastalõklarõ 

 

Yetersiz Eğitim ve                                                                                      Düşük Çalõşma  

İş Organizasyonu                                                                                        Kapasitesi 

 

Uygun Olmayan                                                                                          Düşük Verimlilik 

Ekipman Kullanõmõ 

 

Yetersiz Sağlõk                                                                                            Düşük Ücret, Gelir 

Hizmetleri ve  

Sosyal Güvenlik 

 

Dengesiz Beslenme 

 

 Ülkemizde orman kaynaklarõndan yararlanmada; işgücünün yeterli meslek eğitimi 
almamõş olmasõ nedeniyle önemli hammadde kayõplarõ meydana gelmektedir. İş kazalarõnda, 
meslek hastalõklarõnda ve uygun olmayan ekipmanla yüksek maliyetli üretim yapõlmasõnda, 
ergonominin düşük öncelikte uygulanmasõnõn büyük payõ vardõr. Ormancõlõkta hedeflerin 
belirlenmesinde 3 E kuralõ şeklinde tanõmlayabileceğimiz Ekonomi-Ekoloji-Ergonomi 
dengelemesi zorunludur. Özellikle ülkemiz ormancõlõk sektörü, kamu niteliği ve içinde 
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bulunduğu makro ilişkiler nedeniyle, yöresel işgücünün korunmasõ, işlendirilmesi ve gelir 
kaynaklarõnõn yükseltilmesi gibi işlevleri üstlenmiştir. 

 Ormanlarõn geleceğini emniyete almak, orman kaynaklarõ kadar insan kaynaklarõnõn 
korunmasõna bağlõdõr. Orman işlerinde ergonomi uygulamalarõ insana uygun, güvenli ve sağlõklõ 
koşullarõn oluşturulmasõnda önemli bir araç olmaktadõr. 

 Türkiye�de Orman İşletmeciliğinin planlõ bir şekilde yürütülmesiyle orman işlerinin de 
yaptõrõlmasõ esaslarõ kanun, yönetmelik ve genelgelerle belirlenmiştir. Orman içi ve civarõnda 
yaşayan nüfusun oldukça fazla olmasõ ve ormandan yararlanmak zorunda olmalarõ, bu nüfusun 
kõsmen de olsa orman işlerinde çalõştõrõlmalarõnõ gerektirmektedir. Bu gerekçeler çerçevesinde 
orman kanununun 40. maddesi orman işlerinin öncelikle orman içi ve civarõndaki köylülere 
yaptõrõlmasõnõ öngörmüştür. 

 Ergonomik kurallarõnõn yaşama geçirilmesi yönünden ülkemizdeki ormancõlõk işlerinin 
iki kümeye ayrõlarak irdelenmesi uygun olacaktõr. 

 6831 Sayõlõ Kanunun 34. maddesi ile Devlet Orman İşletmesi Döner Sermaye 
Yönetmeliği�nin 19 ve 21. maddelerinde anõlan ve uzun yõllardõr da uygulanmakta olan �vahidi 
fiyat� (yada �birim fiyat�) ile iş yaptõrma düzeninde, taraflar arasõnda hemen hemen yalnõzca 
yapõlacak işin nitelik ve niceliği ile zaman kõsõtlarõnõ içeren şartnameler imzalanmaktadõr. Bu 
şartnamelerde, işveren konumundaki devlet orman işletmelerince işlerin insancalaştõrõlmasõnõ 
sağlamaya yönelik herhangi bir yaptõrõm bulunmamaktadõr. Oysa, özellikle ağaç kesme, 
tomruklama, sürütme, yükleme-boşaltma ve istifleme işlerinde hem iş kazasõ oranlarõ son derece 
yüksek hem de uygun araç-gereç ve tekniklerle çalõşmamalarõnõn yol açtõğõ meslek hastalõklarõna 
yakalanma olasõlõğõ fazladõr. Özellikle söz konusu şartnameler başta olmak üzere, işin vahidi 
fiyatla yürütülme düzeninde 1982 yõlõnda tek yanlõ olarak yapõlan değişiklikler, ergonomik 
önlemlerin alõnmasõnõ olumsuz yönde etkilemiştir. 

 Öte yandan; vahidi fiyat düzeniyle çalõşanlarõn iş ve dolayõsõyla sendikalar ile grev ve 
toplu sözleşme ve toplumsal güvenlik yasalarõnõn kapsamõ dõşõnda tutulmasõ ise sorunun 
çözümlenmesini zorlaştõrmõştõr. 

 Orman işlerinin yaptõrõlmasõ esaslarõ ve verilecek ücret şekli farklõ ormancõlõk 
alanlarõndaki eskiden yapõlmõş uygulamalardan gelen tecrübelere ve hipotetik bazõ kriterlere 
dayalõ karşõlaştõrmalõ gözlemlere dayanan 161-A sayõlõ tebliğe göre yapõlõrken, 1996 yõlõndan 
itibaren daha gerçekçi hale getirilen Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine ait 288 sayõlõ tebliğe 
göre yapõlmaktadõr. Son yõllarda ağaçlandõrma işleri, fidanlõk işleri, hasat işleri (devirme, dal 
budama, tomruklama, kabuk soyma), taşõma işleri (bölmeden çõkarma, son depoya taşõma) ve 
depolama işleri (yükleme) yapõlabilme zamanlarõ üzerinde çalõşmalar yoğunlaşmõştõr. Devlet 
Orman İşletmeleri kimi çalõşmalarõnda gündelikle de işçi çalõştõrabilmektedir: Yol, bina ve tesis 
inşaatõ, budama, tohum toplama, orman yangõnõ söndürme, fidanlõk işleri, iş makinalarõnõn 
kullanõlmasõ ve bakõmõ, depolama, yükleme ve boşaltma vb. işlerde çalõştõrõlan işçilerin, 1475 
sayõlõ İş Yasasõ kapsamõnda olmamalarõna karşõn, sendikal ve toplumsal güvenlik haklarõndan 
yararlanmalarõ, en azõndan yasal olarak olanaklõdõr. Ergonomik kurallarõn yaşama geçirilmesi 
yönünden örnek olarak gösterilebilecek herhangi bir avantajlarõ bulunmamaktadõr. 

 Orman işlerinde yevmiye ile çalõşmayan birim fiyat veya vahidi fiyatla çalõşan işçilerin 
sosyal güvenceye kavuşturulamamasõ sorunu devam etmektedir. Birim fiyat usulü 818 Sayõlõ 
Borçlar Kanununun Onbirinci Bölümü�ne göre �hizmet akdi� sayõlmamakta, �istisna akdi� 
sayõlmakta ve bundan dolayõ da 506 Sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamõna alõnmamaktadõr. 
Birim fiyatla çalõşan bir orman işçisi, iş kazasõ geçirdiği, meselek hastalõğõna yakalandõğõ veya 
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çalõşamayacak kadar yaşlandõğõnda, herhangi bir yerden sosyal yardõm alamadõğõ için, trajik 
durumlar ortaya çõkmakta ve toplumda sosyal yaralar açõlmasõna neden olmaktadõr. 

 Ülkemizde, orman işçisi alõnmasõ ve istihdamõ konusunda hemen hemen hiçbir ölçüt ve 
kural bulunmamasõ, ormancõlõk kuruluşlarõnõn yoğun siyasi baskõlar altõnda tutularak, işçi 
alõmõna zorlanmasõna neden olmaktadõr. Bu baskõlar sonucu, işe alõnan işçilere ödenen ücretler 
tevzii masraflar ve dolayõsõyla üretilen ürünlerin maliyet bedeline yansõmakta bu da maliyetlerin 
yükselmesi ve dõş piyasa ile rekabet edilememesine sebep olmaktadõr. 

 Türkiye ormancõlõğõnõn en büyük sorunlarõndan birisi de orman işçilerinin eğitimi 
konusudur. 1973 yõlõnda işçi eğitim kamplarõnõn kapatõlmasõyla ormancõlõğõmõzda yaklaşõk 25 
yõldan beri işçi eğitimi sistemli ve düzenli bir şekilde yapõlamamaktadõr. Orman işçiliği babadan, 
kardeşten gelen usullerle bilinçsiz bir şekilde yapõlmaya devam etmiş, üretim kayõplarõ, verimsiz 
çalõşma ve iş kazalarõ artarak sürmüştür. Bugün için, orman işçiliği eğitimi konusunda birkaç 
yõldõr eğitim veren Kastamonu-Araç İşçi Eğitim Merkezi�nden söz edilebilir. Ancak bu 
merkezde eğitim, 15-30 gün gibi çok kõsa bir süreyi kapsamasõ, daha çok kesim tekniği 
konularõnõ içermesi ve ülke sathõna yayõlamamasõ nedeniyle Türkiye�de ormancõlõk işgücünün 
eğitimi hâlâ batõlõ ülkelerdeki standartlara ulaştõrõlamamõştõr. 

Çalõşma zamanõnõn kaybõna neden olan bütün kazalar rapor edilebilir. Bu raporlar kaza 
istatistiklerini belirlemek için kullanõlõr. Kaza istatistikleri, hangi tip kazalarõn, sõk, ciddi ve 
önleyici tedbirlerin nerede ve nasõl alõnmasõ gerektiğine karar vermekte önemli bir kaynaktõr. 
Ülkemiz ormancõlõğõnda kaza raporlama sistemleri bulunmamaktadõr. Bu nedenle sadece orman 
yangõnlarõ ile mücadele çalõşmalarõnda dumandan boğularak veya yanarak hayatõnõ 
kaybedenlerin sayõsõ (60) bilinmekte, üretim faaliyetlerinde, silvikültürel çalõşmalarda, 
amenajman ve orman yollarõ yapõmõnda ne kadar insanõn hayatõnõ kaybettiği veya sakat kaldõğõ 
konusunda istatistikler mevcut olmadõğõndan bilinmemektedir. 

 Ülkemiz ormancõlõğõnda iş-zaman etütlerinin yanõnda iş verimliliği, işin 
rasyonalizasyonu, iş güvenliği, iş sağlõğõ ve iş kazalarõ üzerinde tamamlanmõş, uygulamaya 
kõsmen aktarõlmõş bazõ ergonomik çalõşmalara da rastlanmaktadõr. 

 15.2.2. Dünya�da 

 Ormancõlõk uygulamalarõna ve tekniklerine ilişkin ergonomik araştõrmalar son 30 yõllõk 
süreçte önemli bir ivme kazanmõştõr. Ormancõlõk işlerinin özelliği 3 D kuralõyla açõklanmaktadõr: 
kirli (dirty), zor (difficult) ve tehlikeli (dangerous). Buna karşõlõk ergonomi, işin, kolay, sağlõklõ 
ve daha verimli yapõlabilmesi için iş ve insan arasõnda kurulabilecek en iyi ilişkinin 
sağlanmasõna yardõmcõ olmasõ, orman işlerinde ergonomi ile ilgili çalõşmalarõn yoğunlaştõğõ bir 
alan olmasõna neden olmuştur. 

 Özellikle gelişmiş ülkelerin ormancõlõğõnda mekanizasyonun hõzla artmasõ, orman 
işlerinde işgücünün fiziksel güç katõlõmlarõnõ azaltmõş, işi kolaylaştõrmõş, buna karşõlõk gürültü, 
vibrasyon, karbonmonoksit gibi etkiler yanõnda mental yorgunluk, iş yeknesaklõğõ, sosyal 
izolasyon gibi yeni sorunlar ortaya çõkarmõştõr. 

 Çeşitli ülkelerde ormancõlõk çalõşmalarõnda ergonomik araştõrmalar ve uygulamalar ile 
ilgili özet bilgiler sunulmuştur: 

 Almanya ormancõlõğõnda kaza verilerinin istatiksel değerlendirilmesi, öldürücü kazalara 
karşõ motivasyon problemleri, kaza nedenlerinin araştõrõlmasõnda ücret şekillerine yönelik 
araştõrmalar, ormancõlõk iş metotlarõnda duruş şekilleriyle ilgili video ve bilgisayar destekeli 
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çalõşmalar, ormancõlõkta çalõşma hayatõnõn insancalaştõrõlmasõ üzerine iş organizasyonu ve 
planlamanõn geliştirilmesi, makine ve araçlarõnõn tasarõmõnda iyileştirmeler, güvenli iş 
sistemlerinin seçilmesi, ormancõlõk işgücüne yönelik sürekli eğitim programlarõ verilmesi, 
güvenlik kurallarõna uyulmasõnõn etkin kontrolünün sağlanmasõ, iş güvenliğine yönelik 
motivasyon, tehlikeli durumlara karşõ bilinçlendirme, personel koruyucu ekipmanlarõn 
kullanõmõnõn ve bununla ilgili gözetimin geliştirilmesi. 

 Finlandiya�da ormancõlõk işlerinde güvenlik programlarõna yönelik uzun süreli planlama, 
etkin eğitim sistemleri, güvenlik uzmanlarõnõn ve yöneticilerinin eğitimi, makine, işgücü ve 
yönetim sistemlerinde güvenlik, iş metodlarõnõn araştõrõlmasõ, iş güvenliğine yönelik klavuzlar 
hazõrlanmasõ, ormancõlõk işlerinde fiziksel zorlanma, hassas zorlanma, gürültü, vibrasyon, 
herbisitlerin etkisi üzerine çalõşmalar yapõlmaktadõr. 

 İtalya�da ormancõlõk aktivitelerinde iş kazalarõnõ önlemeye yönelik koruyucu modeller 
geliştirilmesi, statik oturuş ve statik duruş, yük taşõma ve vibrasyona yönelik risklerin tespiti ve 
klinik çalõşmalar yoğunlaşmõştõr. 

 Norveç ormancõlõğõnda yüksek mekanizasyonun ortaya çõkardõğõ yeni hastalõklar, 
işgücünün çalõşma çevresi, sağlõk ve güvenliğe yönelik temel önlemlerin geliştirilmesi ve orman 
işçilerine sertifikasyon verilmesi üzerinde durulmaktadõr. 

 Polonya ormancõlõğõnda hayat ve sağlõk koşullarõna yönelik risklerin tanõmlanmasõ ve 
koruyucu önlemlerde yeni eğilimler, iş güvenliği, iş sağlõğõ, iş-zaman etüdleri üzerinde 
yoğunlaşõlmõştõr. 

 Avusturya ormancõlõğõnda, mekanize iş sistemlerinde farklõ düzeylere yönelik talep ve iş 
yükünün belirlenmesi, ormancõlõk teknolojilerinin kullanõmõnda eğitim eksikliği, güvenlik 
önlemlerine yönelik ihmallerin belirlenmesi, motorlu testerelerin kullanõm ve bakõmõna yönelik 
önlemler, personel koruyucu ekipmanlarõn kullanõmõna yönelik araştõrmalar üzerinde 
durulmaktadõr. 

 İsveç�te, ergonomi sahasõndaki uygulamalara son yõllarda büyük bir hõz ve ağõrlõk 
verilmiştir. Genelde işçi sağlõğõ ve iş güvenliği konularõnõ içeren bu çalõşmalar ülkede sosyo-
ekonomik sistemin ayrõlmaz bir halkasõnõ oluşturmaktadõr. İnsan-iş-çevre sistemindeki ilişkileri 
amaçlayan ergonomi konusunda, ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarõ, işçi 
organizasyonlarõ, araştõrma merkezleri ve üniversiteler yakõn ilişki içerisinde bulunmaktadõr. 
Amaç, sağlõklõ, güvenli, verimli ve sosyal refah düzeyi yüksek bir toplum yaratmaktõr. 

 Macaristan ormancõlõğõnda ergonomik çalõşmalar; ormancõlõk işlerinde iş güvenliği, iş 
sağlõğõ, alet-malzeme, ekipman ve makinalarõn tamir-bakõm işleri, teknolojik adaptasyon, 
işçilerin bilgi ve becerilerinin artõrõlmasõ için eğitim ve iş yerinde yeterli organizasyon yapõsõ 
üzerinde sürdürülmektedir. 

 Çekoslovakya ormancõlõğõnda ergonomik çalõşmalar; ormancõlõk işlerinde verimliliği 
yükseltmek, mekanizasyon yoluyla etkinliği sağlamak ve kaliteyi yükseltmek, sonuçta işçilerde 
yarattõğõ baskõyõ (stress) azaltmak amacõyla; traktör taşõmacõlõğõ, hasat ve seyyar yongalama 
makinasõ ile yongalama işleri üzerinde durulmaktadõr. 

 Ormancõlõğõ da kapsayan iş hayatõnõn psikoloji alanõyla ilgili iki önemli problemi vardõr: 
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 Birincisi; Çalõşan işçi beyinlerine yüklenen yük ki, bu:çok az, orta veya çok fazla olabilir. 
İşçinin beyin kapasitesi ve iş yükü yüklenebilme potansiyeli arasõndaki dengesizlikler işçiyi 
strese, iş verimliliğinde kayõplara ve ürün kalitesinde düşüklüklere kadar götürmektedir. 

 İkincisi; Çalõşan işçinin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarõyla ilişkili olarak işin muhtevasõ ve 
organizasyonu, işçinin doyumu ve iş için motivasyonunu etkiler. 

 Ormancõlõk işlerinde uzun süre çalõşanlarda; beyinsel meşguliyet (endişe, gerilim, 
sinirlilik, kõzgõnlõk), dolaşõm sistemi reaksiyonlarõ (çarpõntõ, aşõrõ sõcak ve soğuktan oluşan 
bunalõm), solunum bozukluklarõ (sõk sõk ve derin nefes almalar veya yetersiz solunum), aşõrõ 
terleme, kas spazmlarõnda artma, baş ağrõsõ, kronik rahatsõzlõklar (zihinsel yorgunluk, depresyon, 
psiko-somatik sinirlilik), iktidarsõzlõk, hipertansiyon, sağõrlõk ve beyaz parmak hastalõklarõ gibi 
çeşitli sağlõk sorunlarõ görülmektedir. 

 Endüstriyel ormancõlõk işleri; silvikültür, hasat ve işleme olarak üç kategoriye ayrõlõrsa, 
toplam kazalarõn % 70�i hasat işlerinde oluşan kazalardõr. Özellikle motorlu testerelerin 
ormancõlõkta kullanõmõyla birlikte hastalõk ve iş kazalarõnda artõşlar gözlenmiştir. Bugün bile 
gelişmiş ülkelerde, entegre mekanizasyonun artmasõna rağmen odun hasadõnda kazalar anahtar 
problem olarak kalmõştõr. Bu paralelde çeşitli yayõnlarda ormancõlõk hasat işlerinde ergonominin 
işin sağlõklõ ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinde yadsõnõlamayan önemi olduğu 
belirtilmektedir. Araçlarõn ve makinelerin, insanlara uygun olarak tasarlanmasõ ve yapõlmasõ ile 
bunlar işçiler tarafõndan verimli olarak kullanõlabileceği gibi işgücünün olumsuz etkilenmesi de 
ortadan kalkacaktõr. Teknoloji seçiminin orman işçisinin çalõşma ve yaşam koşullarõnõn 
iyileştirilmesinde bir araç gibi kullanõlabilmesi, ancak ergonomik faktörlerin teknoloji seçimi 
kapsamõna doğrudan dahil edilmesiyle mümkün olmaktadõr. 

 Ormancõlõkta hasat sõrasõnda meydana gelen kazalarõn bir başka boyutu da, gelişmekte 
olan ülkelerde hasat işlerinde oluşan kazalarõn yoğunluğu gelişmiş ülkelerden 10 kat daha fazla 
olmasõdõr. Bu sonuçlar kõsmen sektöre bağlõ olanaklara ve dikkat eksikliğine, kõsmen de araçlara, 
makineler ve koruyucu ekipmanlarõn çoğunlukla gelişmiş ülkelerin işçileri için tasarlanmõş 
olmasõna ve hakim olan şartlara uygun olmamasõna bağlanmaktadõr. 

 Ormancõlõkta mekanizasyon insan emeğini azaltmayõ ve orman işlerini hõzlandõrmayõ 
amaçlamaktadõr. Fakat mekanizasyonun aşõrõ makine gürültüsü, vibrasyon ve karbonmonoksit 
gibi etkileri çalõşanõn sağlõğõnõ olumsuz etkilemektedir. Üstelik hareket halindeki makine 
parçalarõ �özellikle makinenin tehlikeli parçalarõ koruyucusuzsa (sipersiz) ve işçiler riskler 
konusunda uygun eğitim almamõşsa- kazalara neden olmaktadõr. Bundan dolayõ mekanizasyon 
orman işleri üzerine eğitim ve öğretim, personel koruyucu ekipman, ilkyardõm ve sağlõk 
hizmetleri gibi ekstra talepler getirmektedir. 

 İş kazalarõ ve meslek hastalõklarõ üzerine ormancõlõk teknolojisinin etkisini araştõran bir 
çalõşmaya göre, ormancõlõk teknolojisinin gelişmesi kazalar ve hastalõklarõn sõklõğõ üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. İş metotlarõnõn değişmesi ve iş araçlarõnõn kalitesi diğer koruyucu 
önlemlere (bireysel koruyucu ekipman ve sosyal önlemler vb.) göre mesleki güvenlik üzerinde 
daha büyük bir etkiye sahiptir. Ormancõlõkta iş kazalarõnõn oranõ teknolojinin az geliştiği 
ülkelerde çok gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir. Tehlikeli işlerin eliminasyonu veya tehlikeli 
teknolojinin yerini güvenli teknolojinin almasõ, kazalarõn önlenmesi için en etkili önlemlerden 
birisi olarak yine aynõ çalõşmada belirtilmektedir. 

 Çoğu endüstrileşmiş ülkede, özellikle Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde, 
hasat çalõşmalarõ ileri teknoloji ürünü makineler ile gerçekleştirilmektedir. Devirme ve 
temizleme için fellerbuncher ve processorler kullanõlõrken, yüklerin taşõnmasõ için skidder ve 
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forwarder kullanõlmaktadõr. Makine operatörleri güvenli kabinler içinde çok iyi şekilde 
korunurken, kaza riskleri de önemli ölçüde azaltõlmõştõr. Kanada�da mekanik ve motorlu 
testereyle devirme sõrasõnda oluşan kazalar karşõlaştõrõldõğõnda aynõ miktar odun hasadõnda 
makine operatörleri, motorlu testere operatörlerine göre % 15 daha az kaza yapmaktadõr. 

 Dünya kaza istatistikleri, endüstri içinde en yüksek kaza oranõna sahip sektörlerden 
birisinin ormancõlõk olduğunu göstermektedir. Bir yõl içinde her iki orman işçisinden birisi iş 
kazasõna uğramaktayken, diğer endüstriyel iş kollarõnda 10 işçiden birisi iş kazasõna 
uğramaktadõr. Ormancõlõk yönetimlerinin ve ilgili sigorta kuruluşlarõnõn tüm çabalarõna rağmen, 
kaza sayõsõnõ kabul edilebilir bir düzeye düşürmek bugüne değin mümkün olmamõştõr. 
Ormancõlõk işlerinde iş kazalarõnõn ençok rastlandõğõ iş tipleri; kesim, dal budama, tomruklama, 
yükleme ve boşaltma olarak sõnõflandõrõlmakta ve araştõrma sonuçlarõna göre nedenleri de; 
motorlu testere kullanõlmasõ, hava koşullarõ, uygun olmayan iş kõyafetleri, yorgunluk, beyinsel ve 
fiziksel stres olarak gösterilmektedir. 

 Özellikle geçen on yõl içinde kişisel korunma ekipmanlarõ önemli ölçüde geliştirilmiş ve 
yaralanma riskini büyük ölçüde düşürmüşlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik zorluklar 
kişisel korunma ekipmanlarõnõn kullanõmõnõ sõnõrlamõştõr. Bu ekipmanlarõn maliyeti gelişmiş 
ülkelerde haftalõk kazanca eşit iken gelişmekte olan ülkelerde neredeyse yõllõk kazanca 
varmaktadõr. Döviz kõtlõğõ bunlarõn ithal edilmesini güçleştirmiştir. Sonuç olarak sağlanan 
koruma genellikle yetersizdir. Finlandiya�da yapõlan bir araştõrmaya göre, kişisel korunma 
ekipmanõ olmayan bir motorlu testere işçisinin yaralanma riski buna sahip olanõnkinden 2.25 kat 
daha yüksektir. Kişisel korunma ekipmanlarõnõn maliyeti kazanõmlarla karşõlaştõrõlabilir. Örneğin 
1985 yõlõnda İsviçre�deki bir orman kazasõnda ortalama sigorta maliyeti 4000 İsviçre Frangõ�dõr. 
Bu değer 1989�daki kişisel korunma ekipmanlarõnõn maliyetinin yaklaşõk sekiz katõnõ ifade 
etmektedir. Kişisel korunma ekipmanlarõ maliyetinin önlenen kazalar ile kendini telafi ettiği 
varsayõlabilir. 

 ABD�de Oregon�da bulunan bir firmada çivili botlarõn kullanõmõ kazalarõ azaltmõştõr. 
Kayma ve düşmeler 1989�da sekiz iken 1990�da sõfõrdõr. Kaza başõna ortalama 15 000 $ ödeyen 
sigorta firmasõ 8 kaza ile kõyaslandõğõnda toplam 120 000 $ kazanç elde etmiştir. Çivili botlar 
aynõ zamanda hasat işleriyle uğraşanlarda ve Yeni Zelandalõ işçilerde de kayma kazalarõnõ 
azaltmõştõr. 

 Filipinler�de hasat işlerinde yapõlan araştõrmada, kişisel koruyucu ekipmanlarõn 
sağlanmasõ çok büyük sayõda kazanõn ve kaza şiddetinin azaltõlabileceğini göstermiştir. 
Doğrudan veya dolaylõ yararlarõn kaza maliyetinin çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 850 
işçi üzerinde yapõlan araştõrmada çalõşma süresince kaza nedeni ile uğranõlan zaman kaybõnõn 
maliyeti ortalama 52,24 $ ve bunlar tõbbi maliyeti ile birlikte 103,02 $�a kadar çõkmõştõr. 
Eldivenlerin, botlarõn ve göz koruyucularõn kişi başõna maliyeti ise yalnõzca 20,50 $�dõr. 

 Uluslar arasõ toplantõlarda karşõlõklõ bilgi ve tecrübelerin aktarõlmasõ yoluyla ormancõlõk 
işlerindeki kaza sayõlarõnõn azaltõlabilmesi için aşağõdaki hususlarda görüş birliğine varõlmõştõr. 

- Üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, 

- İşçi güvenlik malzemesi ve koruyucu giysilerinin geliştirilmesi ve uygulama 
zorunluluğu getirilmesi, 

- Hasat işinde mekanizasyona geçilmesi, 

- İş yeri organizasyonunun düzenlenmesi, 
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- Sabit ücret sisteminin getirilmesi, 

- Çok yorgun ve/veya moral bozukluğu hallerinde çalõştõrõlmama, 

- Eğitim hizmetlerinin yalnõzca yeni başlayan işçi sõnõfõnda kalmamasõ, zaman zaman 
eski işçilerle birlikte işçi posta çavuşlarõnõ da kapsamasõ. 

Ayrõca çeşitli dünya ülkelerinde ormancõlõkta çalõşma koşullarõnõn geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesi amacõyla aşağõdaki konularda çalõşmalar ve araştõrmalar yoğunlaştõrõlmõştõr. 

- İş rotasyonu 

- Ormancõlõk işlerinde görevlerin ve sorumluluklarda yerel yönetim ve reorganizasyon 

- Uygun teknoloji seçimi 

- Farklõ teknolojilerin istihdam etkisi 

- Kazalarõn ve meslek hastalõklarõnõn önlenmesi 

- İşçi sağlõğõ ve iş güvenliği yönetim programlarõnõn geliştirilmesi 

- Motorlu testere kullanan işçilerin yetenek ve tecrübelerinin kontrolu ve sertifika 
programlarõ 

- Personel koruyucu ekipmanlarõn kullanõmõ ile kazalarõn ve maliyetin azaltõlmasõ 

- Orman işçilerinin eğitimi, eğitim maliyetlerinin dönüşümü 

- Ücret sistemleri ve sosyal güvenlik 

- Orman işçilerinin sağlõk ve güvenlik standartlarõnõn geliştirilmesi 

- Orman işçilerinin sağlõk durumlarõnõn izlenmesi 

- İlk yardõm eğitimleri 

- İşçi kamplarõnõn düzenlenmesi ve konforunun sağlanmasõ 

- Çeşitli orman işleri ve ekipmanlar için ergonomik kontrol listelerinin oluşturulmasõ 

- Beslenme ve verimlilik ilişkileri 

- Kadõn işgücünün istihdamõ ve korunmasõ 
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15.3. VII. Plan Yatõrõm ve Gelişmeleri 

15.3.1. Hedef ve İlkeler 

 VII�nci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çerçevesinde ülkemiz ormancõlõğõnda ergonomik 
bakõmdan hedef ve ilkeler insan, teknoloji, metot ve örgütlenme olarak dört grupta toplanmõştõr. 

İnsan Açõsõndan 

- Devamlõ ve nitelikli orman işçiliğine dönüşüm çabalarõ artõrõlmalõdõr. 

- Orman işçilerine koruyucu malzeme verilmeli ve işte kullanõlmalarõna zorunluluk 
getirilmelidir. 

- İş yerlerinde sağlõk ve güvenlik koşullarõ getirilmeli. 

- İş kazalarõ konusunda eğitim verilmeli. 

- İlk yardõm konusunda bilgi verilmelidir. 

- Orman işçilerinin beslenme ve ulaşõmlarõ ile ilgili sorunlar giderilmeli. 

- Çalõşma koşullarõna göre birim ormancõlõk işleri için zaman etütleri yapõlmalõ ve buna 
göre zaman-maliyet tablolarõ düzenlenmeli. 

- Orman işçileri de sanayi işçileri gibi sosyal güvenceye kavuşturulmalõdõr. 

Teknoloji Açõsõndan 

- Yurtdõşõndan ithal edilen alet ve ekipmanlarda uygunluk belgesi veya işareti aranmalõ. 

- Alet-malzeme-makinalar her zaman yeterli verimde kullanõma hazõr olabilmeleri için 
bakõm ve onarõm eğitimi verilmeli. 

- İthal edilen motorlu testerelerde çeşitli güvenlik tertibatlarõ (titreşim önleyicisi, zincir 
freni, el koruyucusu vb.) aranmalõdõr. 

- İthal edilen orman makinelerinin ergonomik yönden testlerinin yapõlmõş olmasõna 
dikkat edilmelidir. 

- Makinalarõn kullanõmõ ile ilgili olarak sürücülere özel kurs verilmelidir. 

Çalõşma Yöntemi Açõsõndan 

- Orman işçileri çalõşma yöntemleri ile ilgili sürekli eğitimden geçirilmeli. 

- Alet ve makinelerin gerekse çalõşma metotlarõnõn insana ergonomik bakõmdan uyumu 
için çalõşmalar yapõlmalõ ve bu konudaki yenilikler çeşitli kanallardan tanõtõlmalõdõr. 
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Örgütlenme Açõsõndan 

- Orman Bakanlõğõ bünyesinde yöneticiler ve uygulayõcõ personel ergonomi konusunda 
eğitimden geçirilmeli. 

- Orman Bakanlõğõ başta OGM olmak üzere ormancõlõk çalõşmalarõna özgü ergonomik 
kurallarõ geliştirmek ve uygulanmasõnõ sağlamak üzere, uzman teknik personelle ve 
yetkilerle donatõlmõş birimlerle örgütlenmelidir. 

- OGM�nin gözetiminde, ağaç kesme ve tomruklama çalõşmalarõnda işlendirileceklerin 
eğitilmelerine yönelik öğrenim yapacak okullar açõlmalõ. 

- Ormancõlõk Araştõrma Müdürlükleri bünyesinde ergonomi üzerine çalõşacak 
Araştõrma-Geliştirme Merkezleri oluşturulmalõ, bu merkezler orman işçilerine yönelik 
çalõşmalarda bulunmalõ. 

- Orman Bakanlõğõ teknoloji seçiminde yatõrõmlar yaparken verimlilik ve ekonomi, 
sosyal göstergeler, doğa koşullarõ gibi ölçütleri dikkate almasõ yanõnda ergonomi 
ölçütünü de gözönüne almalõdõr. 

- Araştõrma ve geliştirme çalõşmalarõyla elde edilen bulgularõn uygun araç ve gereçlerle 
(resimli kitapçõklar, afiş ve video filmleri, beceri yarõşmalarõ, ödüllendirmeler vb.) 
yayõmõna çaba gösterilmeli. 

Şeklinde ortaya konulmuştur. 

15.3.2. Gerçekleşmeler 

- Orman Bakanlõğõna bağlõ olarak Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Kastamonu 
Orman Bölge Müdürlüğü Araç İşletme Müdürlüğü�nde İşçi Eğitim Merkezi Şefliği 
oluşturulmuştur. 

- Türkiye genelinde 690 orman işçisinin eğitimi başarõyla tamamlanmõştõr. Orman 
Genel Müdürlüğü tarafõndan çeşitli ormancõlõk işleri için uygulamalõ eğitim 
verilmiştir. Eğitim konularõnõn başlõcalarõ; gençlik bakõmõ, kültür bakõmõ, sõklõk 
bakõmõ, teras yapõmõ, fidan dikimi, bakõm patikalarõnõn açõlmasõ, doğal gençleştirmede 
arazi hazõrlõğõ, ağacõn damgalanmasõ, kesim teknikleri, budama, kabuk soyma, 
standardizasyon ve motorlu testere bakõmõdõr. Fakat bu eğitimler kõsa sürelidir ve ülke 
genelinde yaygõn olduğu söylenemez. 

- Bu eğitim programlarõndan amaçlanan, seminerlere katõlan orman işçilerinin kendi 
işletmelerine döndüklerinde bu konularõ üretimde çalõşan işletmedeki diğer işçiler ile 
S.S.Orman Kooperatifleri üyeleri ile orman köylülerine anlatmak ve onlarõn da 
bilinçli ve verimli bir şekilde çalõşmalarõnõn sağlanmasõdõr. 

- Eğitim esnasõnda işgücüne kişisel koruyucu ekipmanlar (baret, yüz koruyucu, 
kulaklõk, iş elbisesi ve çelik burunlu botlar) verilerek çeşitli hastalõklarõn ve kazalarõn 
oluşmasõnõ önlemek, verimliliği artõrmak amaçlanmõştõr. 

- İşgücüne yönelik eğitimlerde teorik bilgiler, arazi uygulamalarõ ile tamamlanmõştõr. 
Eğitim süresince slayt ve video gösterileri yapõlmõştõr. 
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- Orman Bakanlõğõ tarafõndan düzenlenen eğitimlerde motorlu testereler ve yardõmcõ 
araçlarõn bakõm ve onarõm eğitimi yanõnda, bu araçlarda güvenlik tertibatlarõnõn 
bulunmasõ da dikkate alõnmõştõr. 

- Ormancõlõk hasat işlerine yönelik kesimde güvenlik kurallarõ ve kesim tekniğine 
yönelik resimli kitapçõklar hazõrlanmõştõr. 

- Türk-Alman Ormancõlõk Projesi kapsamõnda Zonguldak ve Kastamonu bölgelerinde 2 
karavanla 6 hafta sürdürülen gezici işçi eğitim modelleri denenmiştir. Bu amaçla, 200 
kooperatif işçisinin eğitimden geçirildiği proje kapsamõnda, hasatta yardõmcõ alet 
kullanõmõ, koruyucu ekipmanlar, motorlu testere bakõmõ, tohum toplama sõrasõnda 
emniyetli tõrmanma, kozalak toplama, inme çalõşmalarõ da yapõlmõştõr. 

- Muğla-Yõlanlõ ve Düzlerçamõ-Osman Çolpak Yangõn İşçisi Eğitim Merkezleri 
açõlmõştõr. Bu merkezlerde her yõl 720 kişinin eğitiminin gerçekleşmesi amaçlanmõş 
ve yangõn söndürmede kullanõlan araç-gereç, yangõn söndürme metotlarõ ve işgücü 
organizasyonu konusunda bilgiler verilmiştir. 

- Üretim işlerinde kullanõlan araç-gereç, makine, malzeme ile işgücünün birim 
maliyetleri (TL/Saat) güncel fiyatlara göre tesbit edilmiş, bu sistem 1996 yõlõ 
başõndan itibaren, Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 Sayõlõ Tebliğ ile 
uygulamaya konulmuş ve halen bu sisteme göre birim fiyat tesbitine devam 
edilmektedir. 161-A sayõlõ tebliğ yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Enflasyonun seyrine göre 
yõlda 2 veya 3 defa birim maliyet değiştirilerek, üretim birim maliyetleri 
güncelleştirilmeye çalõşõlmaktadõr. 

15.4. Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler 

 15.4.1. VIII. Beş Yõllõk Planda Beklenen Gelişmeler (2001-2005) 

- Türkiye�de ormancõlõk işlerini etkileyen faktörler, bunlarõn işgücü ve üretim 
üzerindeki olumsuz etkileri ve iş çevresinde bu etkileri ortadan kaldõrmak üzere ulusal 
düzeyde veya işletme düzeyinde alõnabilecek önlemler bir sistem dahilinde ele 
alõnmalõdõr. Sistemde karar mekanizmasõ, ormancõlõk kuruluşlarõ yöneticileri, orman 
kooperatifleri temsilcileri, kalkõnma uzmanlarõ, ilgili üniversite elemanlarõ, 
ergonomistler, orman ekipmanlarõ üreticileri ve sendika temsilcilerinden 
oluşturulmalõdõr. 

- Bu sistem çerçevesinde, çalõşanlarõn görevlerini ormancõlõk amaçlarõ doğrultusunda 
istekle yerine getirmelerini sağlayacak, iş çevresini oluşturan biyolojik-fiziksel 
(doğal) ve organizasyonel-teknolojik (maddesel) faktörlerin belirlenmesi ve analizinin 
yapõlmasõ gerekir. Bu, işgücünün yaşam ve çalõşma ortamõna etkileri açõsõndan 
önemlidir. Böylelikle çalõşanlarõn gereksinimleri ve isteklerine yanõt verebilecek bir iş 
çevresi oluşturulabilecek, diğer taraftan da yapõlan ormancõlõk işinin sürdürülebilirliği 
sağlanacaktõr. 

- Mevcut faktörlerin çalõşan işgücünü ve üretimi nasõl etkilediğini ortaya koymak için 
ormancõlõk işlerinde çalõşanlarõn bireysel özelliklerini (yaş, cinsiyet, beden ölçüleri, 
sağlõk, fiziksel uygunluk, eğitim, deneyim, kültürel geçmiş, davranõş-düşünce, sosyo-
ekonomik durum, istihdam pozisyonu), çalõşma yerlerini değerlendirmeye yönelik 
kontrol listeleri hazõrlanmalõdõr. Kontrol listeleri ile problemlere yönelik mantõklõ ve 
sistematik bir yaklaşõm sağlamak, konuyla ilgili bütün verileri ve önemli bilgileri 
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toplamak, önemli olaylarõ gözden kaçõrmamak, gelişmeleri desteklemek, karar 
süreçlerine yardõmcõ olmak olanaklõ olacaktõr. Sonuçta da ormancõlõk işlerinde 
teknoloji seçimi, iş teknikleri, organizasyon ve metotlarõn değiştirilmesi, araçlarõ, 
makineleri, çalõşma tekniklerini kapsayacak şekilde işyerlerinin değerlendirilmesi, 
güvenlik denetimlerinin yürütülmesi, ergonominin öğretilmesi gibi faydalara da 
ulaşõlacaktõr. 

- Orman işleri ve işçiliğinde iyileştirmelere yönelik ulusal ve işletme düzeyinde 
ergonomik düzenlemeler ve önlemler alõnmalõdõr. 

Ulusal düzeyde; 

- Orman Bakanlõğõ bünyesinde ormancõlõk çalõşma hayatõnõ iyileştirmek ve ergonomik 
kurallarõ geliştirmek ve uygulanmasõnõ sağlamak üzere, uzman teknik personel ve 
araç gereçlerle donatõlmõş bir daire başkanlõğõ oluşturulmalõ. Bu daire başkanlõğõ 
üniversite, araştõrma kurumlarõ ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapabilme, özel projeler 
geliştirebilme ve uygulayabilme yetkisiyle donatõlmalõdõr. 

- Orman işçilerinin eğitiminin ülke geneline yaygõnlaştõrõlmasõ için belirli bölge 
müdürlüklerinde mesleki eğitim merkezleri veya mobil işçi eğitim birimleri 
oluşturulmalõdõr. Bu eğitim birimlerinde uzman meslek mensuplarõna, üniversite 
çalõşanlarõna ve imalatçõ firma temsilcilerine yer verilmelidir. 

- Orman işlerinde kaza raporlama sistemleri geliştirilerek, kaza istatistikleri, kazalarõn 
yoğunlaştõğõ işler, bölgeler, aletler ve nedenleri bilimsel olarak ortaya konmalõ, 
ormancõlõkta kaza riskleri tespit edilmelidir. 

- Sağlõk kurumlarõ ile Orman Bakanlõğõ arasõnda yapõlacak protokol ve 
organizasyonlarla, meslek hastalõklarõna yönelik olarak orman işçilerinin periyodik 
sağlõk kontrolleri sağlanmalõ, bu doğrultuda önleyici ve tedavi edici programlar 
geliştirilmelidir. 

- Orman kooperatiflerince işçi sağlõğõ için gerekli olan personel koruyucu ekipman ve 
iş materyallerinin sağlanmasõ için gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

- Sosyal güvenliği olmayan orman işçileri, topluluk sigortasõ kapsamõna alõnmalõdõr. 

- Özellikle makine veya motorlu testere kullanan işgücü eğitim programlarõndan 
geçirilerek sertifikalõ hale getirilmeli. Eğitim programlarõndan geçmeyen sertifikasõz 
işgücü ormancõlõk işlerinde çalõştõrõlmamalõdõr. 

- Dünya�da olduğu gibi Türkiye�de de orman yangõnõ söndürme çalõşmalarõ çok özel 
riskleri (yanõklar, termal yük, yüksek sõcaklõk baskõsõ, karbonmonoksit zehirlenmesi) 
içermekte ve ölümle sonuçlanan kazalara yol açmaktadõr. Bu nedenle yangõn 
söndürme işlerinde çalõşanlara ateşe dirençli giysiler, maskeler, eldivenler, botlar 
sağlanmasõ ve kullanõlma zorunluluğu getirilmelidir. 

- Fidanlõklarda ve ağaçlandõrma çalõşmalarõnda farklõ kimyasal maddeler 
kullanõlmaktadõr. Zehirli etkisi olan ve işgücü üzerinde sağlõk riskleri oluşturan 
fungisit, herbisit ve insektisitlerin kullanõmõna ilişkin güvenlik kurallarõ oluşturulmalõ 
ve bunlara itina ile uyulmasõ sağlanmalõdõr. 
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- Üniversitelerin Orman Fakültesi bölümlerinde ergonomi ile ilgili dersler yer almalõ, 
öğrencilere bu konuda lisans ve yüksek lisans tezleri verilmelidir. 

İşletme düzeyinde; 

- Orman işçilerinin seçimi ve sõnõflandõrõlmasõ, işbaşõ eğitimi, teknoloji seçimi, 
personel koruyucu ekipmanlarõn kullanõmõ ve eğitimi ile ilgili programlar organize 
edilmelidir. 

- Ormancõlõk işgücünün çalõşma hayatõnõn iyileştirilmesi, yasa ve yönetmeliklerin 
uygulanmasõ ile ilgili denetim ve gözetim birimleri oluşturulmalõdõr. 

- Yönetici personelin ergonomi konusunda bilinçlendirilmesi, inandõrõcõ, önleyici, 
iyileştirici projelerde yer almasõ için ulusal ve uluslar arasõ konferans, panel ve 
toplantõlara katõlmasõ ve izlemesi sağlanmalõdõr. 

15.4.2. Uzun Dönemde Gelişmeler (2001-2023) 

- Orman işlerinde çalõşan işgücünün iş kazalarõ, meslek hastalõklarõ, emeklilik ve ölüm 
durumlarõ için sosyal güvenceye kavuşturularak yasal düzenlemeler mutlaka 
gerçekleştirilmelidir. 

- Sabit veya mobil eğitim hizmetlerinin uzun vadeli sonuçlarõnõn (kazalarõn azalmasõ, 
verimliliğin yükselmesi, odun kayõplarõnõn azaltõlmasõ gibi) analitik olarak ortaya 
konulmalõdõr. 

- Orman Bakanlõğõ içinde ülke genelinde oluşan kazalarõ ve kaza raporlarõnõ inceleyen 
birimler, istatistiki sonuçlarõ ortaya koyarak, riskleri azaltacak, verimi artõracak, 
sağlõk ve güvenliği sağlayacak önlemler uygulamaya konulmalõdõr. 

- Ormancõlõk işlerinde kaza tehlikesinin ortadan kaldõrõlmasõ veya etkilerinin 
azaltõlmasõ için personel koruyucu ekipmanlarõn ve yardõmcõ araçlarõn kullanõmõ 
zorunluluğu getirilmeli, bunlarõ kullanma eğitimi ve bilinçlendirme programlarõ 
organize edilmelidir. 

- İşgücü meslek eğitimi almadõğõnda önemli hammadde kayõplarõ, iş kazalarõ ve meslek 
hastalõklarõ nedeniyle sağlõksõz nesiller, uygun olmayan ekipman seçimi, yüksek 
maliyetli üretim ve düşük gelir nedeniyle ormanlar üzerinde sosyal baskõ oluşacak, 
doğal kaynaklarõmõz zarara uğrayacaktõr. Dolayõsõyla orman işçiliği eğitiminde daha 
geniş katõlõmlar üzerinde durulmalõ, pozitif sonuçlarõn uzun vadede alõnacağõ 
unutulmamalõdõr. 

- Orman Bakanlõğõ karar mekanizmalarõ sosyal, ekonomik, ekolojik ve teknolojik 
hedefler kadar ergonomik verileri ve hedefleri de gözetmeli ve değerlendirmelidir. 
Uzun vadede sonuçlarõn sağlõklõ nesiller ve konforlu emeklilik olacağõ bilinmelidir. 

- Ülke ve ormancõlõk koşullarõna uygun araç-gereç ve ekipmanlar belirlenmeli, bunlarõn 
çalõşma hayatõnõ ve yaşam kalitesini artõracağõ unutulmamalõdõr. 
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- Orman işçilerinin sertifikalõ hale getirilmesi, ormanda çalõşanlarõn sertifikalarõnõn 
sürekliliği ve geçerliliği ancak devamlõ eğitim programlarõna katõlmasõ zorunluluğuna 
bağlanmalõdõr. 

- Orman işçilerinin sağlõk ve güvenlikleri ülke insanõnõn ortalama standartlarõna 
çõkarõlmalõdõr. 

- Orman Bakanlõğõ, Çalõşma Bakanlõğõ ve Sağlõk Bakanlõğõ işbirliği içinde ortak 
projeler geliştirilmelidir. 

- Orman Fakültelerinde araştõrma öncelikleri arasõnda ergonomik sorunlar da yer almalõ 
ve eğitim programlarõnda önem verilmedir. Gelecekte ormancõlõk sektöründe istihdam 
edilecek orman mühendislerinin konuya yakõn pozitif yaklaşõmlar sergilemeleri ve 
ergonominin geliştirilmesine yönelik motivasyonlarõ, ergonomik ilkeler 
doğrultusunda çalõşmalara ivme kazandõracaktõr. 

- Türkiye�de ergonomi alanõnda çalõşan uzmanlarõn dikkati orman işçiliği ve çalõşma 
hayatõ üzerine çekilmeli, bunun için organizasyonlar düzenlenmelidir. 

- Ergonomi konusunda Orman Bakanlõğõ yöneticileri için eğitim programlarõ 
düzenlenmeli, ergonomik ilkeleri yaşamlarõnda uygulamasõ ve ergonomik düşünmesi 
benimsetilmelidir. 

- Bu eğitimlerde konferanslar, gösteriler, laboratuvar çalõşmalarõ, arazi uygulamalarõ, 
seminerler, grup çalõşmalarõ, beyin fõrtõnasõ toplantõlarõ, özel ödevler, uygulamada 
karşõlaşõlan problemlerin çözümüne yönelik vaka çalõşmalarõ yapõlmalõdõr. 

- Ormancõlõkla ilgili ergonomik araştõrma ve sonuçlar, periyodik bültenlerle ormancõlõk 
kamuoyuna duyurulmalõdõr. 

- Sağlõk ve güvenlik riski yüksek ormancõlõk işleri ve makineler için güvenlik 
kitapçõklarõ ve kullanõm klavuzlarõ hazõrlanmalõ, bunlar çalõşanlara ulaştõrõlmalõdõr. 
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BÖLÜM-16 

EĞİTİM � ARAŞTIRMA � YAYIM  VE DÖKÜMANTASYON 

16.1. Ormancõlõk Araştõrmalarõ Ve Eğitim 

16.1.1 Giriş 

Ülke kalkõnmasõnda etkili ve önemli faktörlerden birisi tutarlõ ve uygulanabilir bir planõn 
varlõğõdõr. Belli bir dönem için yapõlan plan bu dönemde kaynaklarõn daha gerçekçi ve verimli 
kullanõmõna olanak sağlar. 

Kalkõnmõşlõğõn önemli göstergelerinden birisi de araştõrmaya verilen önem ve ayrõlan 
kaynaktõr. Ancak araştõrmaya ayrõlan kaynak kadar araştõrmanõn önceden planlanmõş hedeflere 
ulaşmak için bir araç olarak kullanõlmasõ da önemlidir. Aksi halde araştõrma amaca hizmet 
etmeyen boşa yapõlmõş bir yatõrõm olur. Bu anlamda ülkemizdeki ormancõlõk araştõrmalarõ planlõ 
kalkõnma dönemine geçişle birlikte beş yõllõk dönemler halinde planlanarak 
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanõnda ilki 1995-1998 ve ikincisi de 2000-2005 dönemini 
kapsayan Ormancõlõk Araştõrmalarõ Master Planõ hazõrlanmõş ve yürürlüğe konmuştur. Toplumun 
bütün kesimleriyle ormancõlõkta katõlõmcõ yönetim anlayõşõnõ ön planda tutan bu Master Planda 
araştõrma konularõ ülke önceliklerine göre sõralanmõştõr. 

Ayrõca mesleki başarõnõn ön şartlarõndan birisi de alõnan mesleki eğitimdir. Ülkemizde 
ormancõlõk eğitimi halen mevcut bulunan dokuz orman fakültesinde verilmektedir. Yine Orman 
Bakanlõğõna bağlõ birimlerde çalõşan teknik elemanlarõn, özellikle uygulamaya yönelik eğitimi ve 
bilgi birikimini sağlamak amacõyla yapõlan meslek içi eğitim programlarõ da büyük önem 
taşõmaktadõr. 

16.1.2. Ormancõlõk Araştõrmalarõ 

16.1.2.1. Mevcut Durum 

16.1.2.1.1. Türkiye'de 

Ormancõlõğa ilişkin araştõrmalar, Orman Fakülteleri ile �Bölgesel ve Konu Araştõrma 
Müdürlükleri� kapsamõnda 12 adet Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüğü tarafõndan 
yürütülmektedir. 

a) Orman Fakülteleri 

Yüksek Öğretim Kurumuna bağlõ çeşitli üniversiteler bünyesinde yer alan 9 adet Orman 
Fakültesi öğretim ve eğitimin yanõnda gerek temel ve gerekse uygulamaya yönelik olmak üzere 
araştõrmalar da yapmaktadõr.  

b) Araştõrma Müdürlükleri 

Ülkemiz ormancõlõk sektöründe 12 adet araştõrma müdürlüğü mevcuttur. Söz konusu 12 
adet araştõrma müdürlüğünün 9 adedi bölgesel bazda, üç adedi ise konu bazõnda ve ülke 
genelinde çalõşmalar yapmaktadõr.  
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Ormancõlõk sektörüne ilişkin ilk araştõrma birimi 1952 yõlõnda Bolu�da �İstasyon 
Müdürlüğü� olarak kurulmuştur. Daha sonra 1955 yõlõnda merkezi Ankara�ya taşõnarak 
�Ormancõlõk Araştõrma Enstitüsü� adõnõ almõştõr. 

1957 yõlõnda ise Kavak ve Hõzlõ Gelişen Tür Orman Ağaçlarõ Araştõrma Müdürlüğünün 
çekirdeği kurulmuş ve 1962 yõlõndan sonra bu birim, Kavakçõlõk Araştõrma Enstitüsü adõ altõnda 
çalõşmalarõnõ sürdürmüştür. 

1964 yõlõnda Ankara Ormancõlõk Araştõrma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlõ olarak kurulan 
�Orman Tohumlarõ Laboratuvar Müdürlüğü�, 1969 yõlõnda imkanlarõ genişletilerek �Orman 
Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah Enstitüsü� adõnõ almõş ve ağõrlõklõ olarak uygulama çalõşmasõ 
yapmõştõr. 1992 yõlõnda asli görevlerinin arasõna araştõrma yapmak da eklenerek "Orman 
Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah Araştõrma Müdürlüğü" adõnõ almõştõr. 

1992 yõlõnda Orman Bakanlõğõnõn yeniden kurulmasõyla birlikte Araştõrma 
Müdürlüklerinin Enstitüye olan bağõmlõlõğõ kaldõrõlmõş ve dolayõsõyla Enstitü, İç Anadolu 
Araştõrma Müdürlüğü�ne dönüştürülmüştür. Enstitüye bağlõ Araştõrma Müdürlükleri ile Orman 
Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah Enstitüsü, Kavak ve Hõzlõ Gelişen Tür Orman Ağaçlarõ Araştõrma 
Enstitüsü ve daha önce bu Enstitüye bağlõ olan Tarsus Araştõrma İstasyonu Bakanlõğa bağlõ 
bağõmsõz araştõrma müdürlükleri haline gelmiştir. Ayrõca Eskişehir Orman Toprak Laboratuarõ 
Müdürlüğü 1999 yõlõnda Orman Toprak ve Ekoloji Araştõrmalarõ Enstitü Müdürlüğü'ne 
dönüştürülmüştür. 

Teşkilat ve Personel 

Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüklerinin 9 adedinin kuruluş yapõlarõ aynõ, Kavak ve Hõzlõ 
Gelişen Tür Orman Ağaçlarõ Araştõrma Müdürlüğü, Orman Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah 
Araştõrma Müdürlüğü ile Orman Toprak ve Ekoloji Araştõrmalarõ Enstitü Müdürlüğü' nün 
kuruluş yapõlarõ ise farklõdõr. Bu nedenle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Batõ 
Karadeniz, Marmara, Ege, Batõ Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Ormancõlõk 
Araştõrma müdürlüklerinin personel durumu Tablo 171a�da belirtilmiştir. Kavak ve Hõzlõ 
Gelişen Tür Orman Ağaçlarõ Araştõrma Müdürlüğü ile Orman Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah 
Araştõrma Müdürlüğü' nün kuruluş yapõsõ ve personel durumu da Tablo 171b ve 171c�de 
verilmiştir. Orman Toprak ve Ekoloji Araştõrmalarõ Enstitü Müdürlüğü ise 1999 yõlõnõn son 
aylarõnda kurulmuş olup bölüm başmühendisliklerini oluşturma aşamasõndadõr. Bu enstitü halen 
toplam 4 araştõrmacõ ile faaliyetlerine devam etmektedir. 

Tablo1arõn incelenmesinden de anlaşõlacağõ gibi 9 adet araştõrma müdürlüğündeki 10 
adet Araştõrma Bölüm Başmühendisliğinde ve Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüklerine bağlõ 
olarak kurulan 8 adet Araştõrma Ormanõ Şefliğinde toplam 98 eleman araştõrmacõ olarak görev 
yapmaktadõr. 

Kavak ve Hõzlõ Gelişen Tür Orman Ağaçlarõ Araştõrma Müdürlüğünde 8 adet araştõrma 
bölüm başmühendisliği bulunmaktadõr. Bunlar; Ağaç Islahõ Araştõrmalarõ, Yetiştirme 
Araştõrmalarõ, Koruma Araştõrmalarõ, Toprak ve Ekoloji Araştõrmalarõ, Hasõlat ve Ekonomi 
Araştõrmalarõ, Proje Planlama ve Değerlendirme Araştõrmalarõ, Odun Teknolojisi Araştõrmalarõ, 
Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancõlõk Araştõrmalarõ Bölüm Başmühendislikleridir. Bu araştõrma 
müdürlüğünde toplam 21 araştõrmacõ görev yapmaktadõr. 
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Orman Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah Araştõrma Müdürlüğü bünyesinde 5 adet Bölüm 
Başmühendisliği bulunmaktadõr. Bunlar; Tohum Kaynaklarõ Araştõrmalarõ, Ağaç Islahõ 
Araştõrmalarõ, Tohum Teknolojisi Araştõrmalarõ, Biyoteknoloji Araştõrmalarõ, ve Proje, Planlama 
ve Değerlendirme Araştõrmalarõ Başmühendislikleridir. Müdürlükte toplam 11 araştõrmacõ teknik 
eleman çalõşmaktadõr 

16.1.2.1.2. Dünyada 

Ülkemizde 150 yõlõ aşkõn bir zamandõr ormancõlõk uygulamalarõ yapõlmaktadõr. Buna 
karşõlõk ormancõlõk araştõrma ve geliştirme çalõşmalarõ ise sadece 55 yõllõk bir geçmişe sahiptir.  
Ayrõca araştõrmaya ayrõlan kaynak dünya standartlarõnõn altõndadõr. 

Tüm Dünya ülkelerinde araştõrmalara ayrõlan bütçe ortalama GSMH�nõn % 1,66�sõ 
düzeyindedir. Bu orana gelişmiş ülkelerde 2,48, (Sovyetler Birliğinde 5,5) gelişmekte olan 
ülkelerde 0,46�dõr. Ülkemizde ise bu rakam % 0,2 düzeyindedir. 

1 milyon kişi başõna düşen araştõrõcõ sayõsõ gelişmiş ülkelerde ortalama 2792 (ABD�de 
3233, Japonya�da 4836, Sovyetler Birliğinde 5414) iken ülkemizde bu rakam 261 kişidir. 
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Tablo 171a.: Bölgesel Araştõrma Müdürlüklerinin Bölüm Başmühendislikleri ve Araştõrma Orman Şefliği  
          İtibariyle 1999 Yõlõ Araştõrmacõ Personel Durumu 

 

Araştõrma Bölüm Başmühendisliklerindeki Araştõrmacõ Adedi  
 

Araştõrma Müdürlükleri Ağaç 
Islahõ  

Orman 
Yet. 

Orman 
Amenajman ve 

Hasõlat 

Orm. Kor. 
ve Çevre 

Orman 
İşletm ve 
Ekonomi 

Toprak 
ve 

Ekoloji 

Orman 
Ürünleri 

Sosyal 
Ormancõlõk 

Proje Plan. 
Ve Değ. 

Kavakçõlõk 

 
Araştõrma 
Ormanõ 
Şefliği 

 
Toplam 

Araştõrmacõ 
Per. Adedi 

Ege Orm. Arş. Müd. 1 1 1 2 - 3 2 2 1 1 - 14 
Doğu Anadolu Orm. 
Arşt. Müd 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

Doğu Karadeniz Orm. 
Araş.Müd 

 
3 

 
1 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11 

Batõ Akdeniz Orm. Aaşt 
Müd 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
12 

Marmara Orm. Arş. 
Müdürlüğü 

 
3 

 
- 

 
1 

 
3 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 

Doğu Akdeniz Orm. 
Arşt Müd 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

Güney Doğu Anad 
Orm. Arşt Müd 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
4 

Batõ Karadeniz Orm. 
Arşt Müd 

 
2 

 
2 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

 
12 

İç Anadolu Orm. Arşt 
Müd 

 
5 

 
6 

 
- 

 
4 

 
- 

 
5 

 
3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
28 

Toplam 19 12 5 17 2 15 12 5 2 6 3 98 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                                                                                                                                  Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    432 

Tablo 171b.: Kavak ve Hõzlõ Gelişen Orman Ağaçlarõ Araştõrma Müdürlüğü Personel Durumu  
 
 

Araştõrma Bölüm Başmühendisliklerindeki Araştõrmacõ Adedi  
Araştõrma 
Müdürlüğü Ağaç 

Islahõ  
Orman 

Yet. 
Orman 

Koruma  ve 
Çevre 

Toprak ve 
Ekoloji 

Hasõlat ve 
Ekonomi 

Proje 
Planlama. ve 

Değ. 

Tohum 
Teknolojisi 

Halkla İlişk. Ve 
Sosyal 

Ormancõlõk 

Toplam 
Araştõrmacõ 

Adedi 

Kavak ve Hõzlõ 
Gelişen Orman 
Ağaç. Araştõrma 
Enstitü 
Müdürlüğü 

 
2 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
2 

 
- 

 
3 

 
21 

 
 

Tablo 171c.: Orman Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah Araştõrma Müdürlüğü Personel Durumu 
 

Araştõrma Bölüm Başmühendisliklerindeki Araştõrmacõ Adedi Toplam 
Araştõrmacõ 

Adedi 

 
Araştõrma 
Müdürlüğü 

Tohum 
Kaynaklarõ  

Islah Tohum Teknolojisi Biyoteknoloji Proje Planlama 

Orman Ağaçlarõ 
ve Tohumlarõ 
Islah Araştõrma 
Müdürlüğü 

2 4 2 2 1 

 
 
 
 
11 

 

Not : Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştõrmalarõ Enstitüsü Müdürlüğü 1999 yõlõnõn son aylarõnda kurulmuş olup  

           reorganizasyon çalõşmalarõ devam etmektedir. 
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16.1.2.2. VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemindeki Faaliyet ve Gerçekleşmeler 

1. Ülkemizde 1995-1999 yõllarõnõ kapsayan 1. Ormancõlõk Araştõrmalarõ Master Planõ 
hazõrlanarak uygulanmõştõr. Ayrõca 2000-2005 yõllarõnõ kapsayan 2. Ormancõlõk Araştõrmalarõ 
Master Plan da hazõrlanmõş olup, uygulama aşamasõna gelinmiştir. 

2. Bakanlõk bünyesinde genel Müdürlüklerin çalõşma alanõna giren her türlü konuda 
yapõlmakta olan ve yapõlacak araştõrmalar, öncelikleri açõsõndan Master Plan çerçevesinde diğer 
kuruluşlarla ortaklaşa ele alõnmõştõr. 

3. Dõş kaynaklõ projelerin yardõmõyla Araştõrma Müdürlüklerine araç ve gereç temini ile 
araştõrmacõlarõn yurt dõşõ ve yurt içi eğitimleri konusunda belli aşamalar kaydedilmiştir. 

4. Bakanlõk merkezinde bilgisayarlõ enformasyon yönetim sistemi merkezi kurulmuş, 
Bakanlõk web sayfasõ tamamlanarak internette yayõnlanmaya başlanmõştõr. Internet olanaklarõnõn 
artmasõyla araştõrma konularõnda ve diğer ormancõlõk konularõnda yapõlan ulusal ve uluslar arasõ 
yayõn, araştõrma ve diğer bilgi kaynaklarõndan yararlanmada önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

5. Dünya Bankasõ hibe katkõsõyla yürütülmüş olan GEF projesi kapsamõnda Araştõrma 
Müdürlüklerinde 4 izoenzim laboratuvarõ, 2 DNA laboratuvarõ kurulmuştur. Yine aynõ proje 
katkõsõyla 2 adet gaz kramotografi cihazõ alõnmõş olup, 12 araştõrmacõya konularõyla ilgili eğitim, 
20 araştõrmacõya ise teknik gezi sağlanmõştõr.  

6. Dünya Bankasõ kredisi ile yürütülen Tarõmsal Araştõrma projesi (TARP) kapsamõnda; 

a) Bütün Araştõrma Müdürlükleri internet olanaklarõna kavuşturulmuş, 

b) 57 araştõrma projesine 1 milyon dolarõn üstünde destek sağlanmõş, 

c) Araştõrma Müdürlüklerince kullanõlmak üzere 4 adet Meteoroloji İstasyonu kurulmuş, 

d) Araştõrma Müdürlüklerince gerekli görülen laboratuvar alet ve donanõm sağlanmõş, 

e) Araştõrma Müdürlüklerinden veya diğer kuruluşlardan 125 teknik eleman eğitim 
amacõyla yurt dõşõna gönderilmiş ve 

f) Bu plan döneminde yapõlan yeni çalõşmalarda;  

-Uygulamaya dönük projeler 

-Halkõn katõlõmõnõ gerektiren projeler 

-Kullanõcõsõ (Müşterisi) olan projeler 

-Kõsa sürede sonuçlarõ alõnabilecek projeler 

-Halkõn gelirini arttõrmaya yönelik projeler vb. kriterleri esas alõnarak uygulamaya 
geçirilmiştir. 
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7. Hazõrlanmõş olan araştõrma yönetmeliğinde Araştõrma Müdürlüklerine bedeli karşõlõğõ 
çalõşma yapmak suretiyle gelir elde etme olanağõ sağlanmõştõr. 

8. Eskişehir'de bulunan Orman Toprak Tahlil Laboratuvar Müdürlüğü, Bakanlõğa bağlõ 
Orman Toprak ve Ekoloji Araştõrma Enstitüsü Müdürlüğü' ne dönüştürülmüştür. 

9. Bazõ Araştõrma Müdürlüklerinde Döner Sermaye Muhasebesi kurulmuş olup, aktif bir 
şekilde çalõşmaktadõr. 

Bütün bunlarla birlikte, VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde hedeflenen 
araştõrma projesi sayõlarõna ulaşõlamamõştõr. Araştõrma sonuçlarõnõn uygulamaya 
aktarõlmasõ ve uygulayõcõ-araştõrmacõ işbirliğinin istenilen düzeyde gerçekleştirilmesi 
sağlanamamõştõr. 

16.1.2.3. Sorunlar 

1. Ormancõlõk Araştõrma Müdürlükleri ülke çapõnda kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 
Fakat bu müdürlüklerde mevcut bulunan bazõ bölüm başmühendisliklerinde yeterli sayõda 
bazõlarõnda ise hiç yetişmiş araştõrmacõ teknik eleman bulunmamaktadõr. Bu durum ise istenilen 
seviyede araştõrma projesi yapõlmasõnda ve söz konusu projelerin uygulamaya aktarõlmasõnda 
aksamalara sebep olmaktadõr. 

2. Araştõrma Müdürlükleri ve yüksek öğretim kuruluşlarõ arasõndaki dayanõşma ve 
işbirliği yeterli seviyede değildir. Hizmet içi eğitime yeterince önem verilmemektedir.  

3. Ülkemiz ormancõlõğõnda yeni gelişmeler ve ormancõlõk politikalarõndaki gelişmeler 
sebebiyle ortaya çõkan ormancõlõk sorunlarõnõn çözümlenmesi için daha kapsamlõ araştõrmalarõn 
yapõlmasõ zorunlu olmuştur. Bu durum, araştõrma müdürlüklerinin hali hazõrda eksik olan teknik 
ve destek personel ihtiyacõnõ arttõrmaktadõr. 

4. Uygulamada karşõlaşõlan sorunlarõ araştõrmak ve çözmek amacõyla kurulmuş 
olan araştõrma müdürlüklerine, uygulayõcõ birimlerden herhangi bir sorun 
yansõtõlmamakta, çözüm için yardõm istenilmemektedir. Bu nedenle, araştõrma konularõ 
genel olarak araştõrma müdürlüklerinde çalõşan araştõrmacõlar tarafõndan seçilmekte ve 
sadece araştõrmacõlardan oluşan bir kurul tarafõndan onaylanmaktadõr. Bu da 
uygulamada karşõlaşõlan gerçek sorunlarõn ortaya çõkarõlamamasõna ve çözümü için 
gerekli tedbirlerin alõnmamasõna sebep olmaktadõr. 

5. Ormancõlõk Araştõrmalarõ Yönetmeliğinde belirtilen niteliklerde araştõrmacõ eleman 
seçimi ve yetiştirilmesine gereken önem verilmemektedir. 

6. Araştõrma müdürlüklerinde çalõşan araştõrmacõlar, gerek nicel gerekse nitel olarak 
yeterli düzeye getirilememiştir. Kurulmuş olan araştõrma ormanõ şefliklerine gerekli ve yeterli 
eleman sağlanamamõştõr. 

7. Araştõrmacõlarõn istekli ve verimli çalõşmalarõnõ sağlayacak çalõşma ortamlarõnda bazõ 
iyileştirmeler yapõlmasõna karşõn, araştõrmacõlarõn özlük haklarõnda herhangi bir iyileştirme 
yapõlmamõştõr. 
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8. Orman Bakanlõğõnõn değişik birimlerince yürütülen dõş kaynaklõ projelerle ilgili 
konularda, araştõrma müdürlükleri ile yeteri kadar işbirliği sağlanamamõştõr. 

9. Populetum, arboretum ve çeşitli araştõrmalarõn kurulabilmesi için yer temini, toprak 
hazõrlõğõ, bakõm ve koruma konularõ tüm gayretlere rağmen araştõrõcõlar için sorun yaratmaya 
devam etmektedir. 

16.1.2.4. Çözüm Önerileri 

1. Araştõrma Müdürlüklerinde yeterli ve nitelikli eleman eksikliğini gidermek için her 
şeyden önce yeterli eleman sağlanmalõdõr. Bunun yanõnda elemanlarõn araştõrmalarda 
devamlõlõğõnõn sağlanmasõ için özlük haklarõnda gerekli iyileşmeler yapõlmalõdõr.  

2. Bakanlõkta yürütülen bütün dõş kaynaklõ projelerde Araştõrma Müdürlükleriyle işbirliği 
yapõlmalõdõr.  

3. Bakanlõk merkezinde araştõrmalarõ bir çatõ altõnda toplayacak ve araştõrmalar arasõ 
koordinasyonu sağlayacak ve araştõrmalara yeni bir ivme kazandõracak daha kapsamlõ yeni bir 
birim kurulmalõdõr. 

4. Öncelikle uygulamada karşõlaşõlan sorunlarõn çözülmesine yönelik araştõrma projeleri 
üzerinde çalõşõlmalõ ve sonuçlarõ uygulamaya aktarõlmalõdõr. Bu nedenle, uygulamacõ-araştõrmacõ 
işbirliği sağlanmalõdõr. 

6.1.2.5. Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler 

6.1.2.5.1. VIII. BYKP. Dönemi Hedefleri (2001-2005) 

VIII Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde Araştõrma Müdürlüklerinin üzerinde 
çalõşacaklarõ projeler sayõsal olarak ve yõllar itibariyle Tablo 172�de, bu hedeflere ulaşmak için 
gerekli olan araştõrõcõ eleman sayõsõ ise Tablo 173�de gösterilmiştir. 
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Tablo 172: 2000 � 2005 Döneminde Üzerinde Çalõşõlacak Proje Sayõlarõ 

 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi Yõllar 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ege Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüğü 27 21 22 23 24 25 

Doğu Karadeniz Ormancõlõk Araşt. Müdürlüğü 35 30 28 27 28 30 

Marmara Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüğü 8 11 14 16 18 20 

Kavak ve Hõzlõ Gelişen Orman Ağaç. Arşt Müd 31 30 32 31 30 33 

Güney Doğu Anadolu Ormancõlõk Arşt Müd 9 11 12 13 14 17 

Doğu Anadolu Ormancõlõk Arşt Müdürlüğü 9 10 15 15 18 18 

Batõ Akdeniz Ormancõlõk Arşt Müdürlüğü 28 28 28 30 30 32 

Batõ Karadeniz Ormancõlõk Arşt Müdürlüğü 20 22 24 25 26 27 

İç Anadolu Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüğü 23 22 22 22 23 23 

Doğuõ Akdeniz Ormancõlõk Arşt Müdürlüğü 22 25 28 33 38 43 

Orman Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah Arşt Müd 17 16 18 20 20 21 

Orman Toprak ve Ekoloji Araşt. Enstitüsü Müd - 2 4 6 8 10 

 
Tablo 173: 2000-2005 Dönemi İçin Yeni Araştõrmacõ Eleman İhtiyacõ 
 

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi Yõllar 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ege Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüğü 9 8 7 6 5 4 

Doğu Karadeniz Ormancõlõk Müdürlüğü 2 2 2 2 1 1 

Marmara Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüğü 2 2 2 2 2 2 

Kavak ve Hõzlõ Gelişen Orman Ağaç. Arşt Müd 7 2 2 1 2 3 

Güney Doğu Anadolu Ormancõlõk Arşt Müd 6 7 8 9 9 10 

Batõ Karadeniz Ormancõlõk Araştõrma 
Müdürlüğü 

4 5 1 1 1 1 

İç Anadolu Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüğü 6 8 5 1 - - 

Doğuõ Akdeniz Ormancõlõk Arşt Müdürlüğü 5 4 4 4 4 4 

Orman Ağaçlarõ ve Tohumlarõ Islah Arşt Müd 5 4 4 4 4 4 

Doğu Anadolu Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüğü 6 - - - - - 

Batõ Akdeniz Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüğü 2 2 2 2 2 2 

Orman Toprak ve Ekoloji Araşt. Enstitüsü Müd 5 4 2 - - - 
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16.1.2.5.2. Uzun Dönemde Gelişmeler (2001-2023) 

1. Ülkemizde gõda, yakacak, barõnak ve gelir bakõmõndan kõsmen veya tamamen ormana 
bağõmlõ 8 milyon civarõnda orman köylüsü yaşamaktadõr. Bu nüfusun önemli bir kõsmõ yoksulluk 
sõnõrõnõn altõnda yaşam standartlarõna sahiptir. Bu durum, insanõn ormanlar üzerindeki baskõsõnõ 
arttõrmakta ve orman alanlarõnda azalmaya veya yapõsõnda bozulmaya yol açmaktadõr. Bu 
baskõnõn azaltõlmasõ ve hatta ortadan kaldõrõlmasõnõn en etkin yolunun, katõlõmcõ orman 
kaynaklarõ yönetim sistemlerini uygulamak olduğu değişik dünya ülkelerindeki uygulamalarla 
ortaya konmuştur. Orman köylüleri ve diğer ilgili gönüllü kuruluşlarõn orman yönetim sürecine 
katkõlarõnõn sağlanmasõ bu kesimlerin ormanõ benimsemelerini sağlayacaktõr. Ayrõca sosyal 
ormancõlõk uygulamalarõyla orman köylüsü, ormanlarõn çok yönlü faydalarõnõn önemini 
anlayacak ve refah seviyesi yükselecektir. Ancak bunlarõn mümkün olabilmesi için ülkemiz 
şartlarõ dikkate alõnarak orman köylüsü ve diğer sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilir orman 
kaynaklarõ yönetimine katõlõmõnõn yol ve yöntemleri araştõrõlmalõ ve örnek çalõşmalarla ortaya 
konulmalõ, kõrsal yoksulluğun azaltõlmasõna yönelik politikalar geliştirilerek Devlet politikasõ 
şeklinde uygulanmalõdõr. 

16.1.2.6. Kullanõlan Yöntemler 

Yukarõda sözü edilen uzun ve kõsa vadeli hedeflerin belirlenmesinde öncelikle elde 
bulunan 2000-2005 yõllarõnõ kapsayacak olan Ormancõlõk Araştõrmalarõ Master Planõndaki 
öncelik ve kriterler temel alõnmõştõr. Master Planõn öncelikleri 4-7 Nisan 1999 tarihlerinde 
gerçekleştirilen geniş katõlõmlõ bir çalõşma grubunda SWOT analiz yöntemiyle belirlenmiş olup, 
ülkemiz şartlarõnda büyük oranda geçerli olduğu görülmüştür. Bu nedenle ülkemizin içinde 
bulunduğu koşullar geriye kestirme yöntemiyle ele alõnmõş ve plan öncelik ve kriterleriyle 
kõyaslanarak söz konusu hedefler ortaya konmuştur. 

16.1.2.7. İlkeler, Politikalar 

1. Orman alanlarõnda arazi kullanõmõ ve biyolojik çeşitliliğin korunmasõ planlarõnõn 
tamamlanmasõnõ sağlayabilecek bilimsel verileri ortaya koymak. 

2. Orman Bakanlõğõ, Orman Köylüleri ve Sivil Toplum Örgütlerinin işbirliği ile, seçilmiş 
alanlarda katõlõmcõ orman yönetim sistemlerini geliştirmek. 

3. Araştõrma amaçlarõ için ortak girişimlerle hõzlõ gelişen yabancõ ve yerli tür 
plantasyonlarõ tesis etmek. 

4. Değerli ve kazanç sağlayan odun dõşõ orman ürünlerinin envanteri, korunmasõ, 
geliştirilmesi üretilmesi ve hasadõ, mahalli ve yurtiçi tüketimi, ihracat ve ithalatõ konularõnõ 
birer araştõrma projesi olarak ele almak, bu araştõrma çalõşmalarõnda orman köylüleriyle 
ve Sivil Toplum Örgütleriyle işbirliği yapmak. 

5. Politikacõlara orman yönetim politikalarõnõn geliştirilmesinde yardõmcõ olmak üzere 
ormancõlõk politikalarõ üzerinde öneriler sunmak. 

6. Geliştirilmiş bir organizasyon, yönetim ve araştõrma yeteneği ile araştõrma verimini ve 
kalitesini artõrmak. 

7. Ormancõlõk araştõrma sisteminin devamlõlõğõnõ sağlamak. 
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8. Ormancõlõk ve ormancõlõkla ilgili faaliyetlerde kurumlar arasõ işbirliği yaparak, ekip 
halinde çalõşmayõ gerçekleştirmek. 

9. Araştõrma kuruluşlarõnda nitelikli eleman istihdamõnõ sağlamak ve sürekli kõlmak için 
araştõrõcõ personelin Devlet Personel Yasasõnda bir araştõrõcõ sõnõf olarak ayrõlarak özlük haklarõnõ 
iyileştirmek. 

10. Araştõrma için ayrõlan devlet bütçesi yanõnda alternatif (iç ve dõş) kaynaklar aramak. 

11. Orman Bakanlõğõ bünyesinde ve uygulamalõ araştõrmalara dayalõ ormancõlõk 
konularõnda hizmet verecek bir uluslararasõ eğitim merkezi kurmak. 

12. Batõ Akdeniz Ormancõlõk Araştõrma Müdürlüğü bünyesinde yangõn yönetimi (yangõn 
ekolojisi, yangõn davranõşlarõ, yangõnla mücadele) konusunda yoğunlaşacak uluslararasõ düzeyde 
bir yangõn laboratuvarõ kurarak araştõrmalar yapmak ve uygulamacõlara eğitim vermek. 

13. Araştõrma konularõnõn belirlenmesinde uygulayõcõlarõn katõlõmõ ile araştõrma 
sonuçlarõnõn uygulamaya aktarõlmasõnõ daha etkin bir şekilde sağlamak amacõyla, 
araştõrma konularõnõn idareciler ve uygulamacõlar da dahil olmak üzere, tüm teknik 
elemanlara tanõtõlmasõ için düzenli olarak seminer ve konferanslar düzenlemek ve 
araştõrma sonuç raporlarõnõn dağõtõmõnda da daha etkin bir sistem geliştirerek ilgili 
birimlere yeterli ve gerekli literatürün teminini sağlamak. 

14. Ormancõlõk araştõrmalarõnõ merkezde temsil edecek ve araştõrmalar arasõ 
koordinasyonu sağlayacak bir kuruluşun oluşturulmasõ çalõşmalarõnõ hõzlandõrmak. 

15. Uygulamaya dönük araştõrma çalõşmalarõnda uzmanlaşmayõ sağlamak amacõyla 
araştõrõcõlara yurt içi ve dõşõ olanaklar sağlamak. 

16. Araştõrma kuruluşlarõna, uygulama birimlerine ve/veya özel sektöre danõşmanlõk 
yapabilecek bir yapõnõn kazandõrõlmasõnõ sağlamak. 

17. Ormanlarõn çevresel fonksiyonlarõ ile ilgili araştõrmalar yapmak. 

18. Uluslararasõ anlaşmalarla kabul edilen global araştõrma konularõnõn (biyolojik 
çeşitlilik, iklim değişikliği, karbon envanteri, hava kirliliği vb.) ülkemize özgü bölümlerini 
tamamlamak ve bu konularda çalõşacak araştõrõcõ elemanlar yetiştirmek. Bu çalõşmalar Avrupa 
Birliği ile entegrasyonumuz sürecine de katkõ sağlayacaktõr. 

19. Araştõrma Müdürlüklerine yeterli olacak şekilde, araştõrma ormanõ şeflikleri, fidanlõk 
ve arboretum vb. alanlarõ ayrõlmasõnõ sağlamak ve mevcutlarõ iyileştirmek. 

20. Halen doğal ormanlarõmõzõn büyük çoğunluğu odun üretimi amacõyla işletilmektedir. 
Oysa bu ormanlarõn bir kõsmõnõn odun üretim amacõ dõşõndaki diğer fonksiyonlar için ayrõlmasõ 
gerekebilir. Bu çok yönlü faydalanmanõn sağlanmasõna temel oluşturmak üzere doğal 
ormanlardan odun üretimini en aza indirgeyecek araştõrmalar yapmak, doğal ormanlarõn 
mümkün olduğunca odun üretim dõşõnda bõrakõlmasõnõ ve burada uygulanacak fonksiyonel 
planlama kriterlerinin belirlenmesini sağlamak. 
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21. Geçmişte orman olan ancak bugün ormancõlõk dõşõ amaçlarla kullanõlan alanlarõn 
tekrar ormancõlõğa tahsisi için gerekli şartlarõn araştõrõlmasõnõ yapmak. 

22. Alternatif enerji amaçlõ plantasyon ormanlarõnõn kurulmasõna ilişkin araştõrmalar 
yapmak. 

16.1.3. Ormancõlõk Eğitimi 

16.1.3.1. Mevcut Durum 

Ormancõlõk mesleğinde akademik eğitim 1993 yõlõna kadar, 1857 yõlõnda kurulan İ.Ü. 
Orman Fakültesi ile 1971 yõlõnda öğretime başlayan K.T.Ü. Orman fakültesi tarafõndan 
verilmiştir. 

1993-1994 yõlõndan itibaren bu fakültelere ilaveten Kafkas Üniversitesi Orman fakültesi 
Artvin�de, Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Kastamonu�da, Kara Elmas Üniversitesi Orman 
Fakültesi Bartõn�da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Düzce�de, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Isparta�da, Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi 
Kahramanmaraş�ta ve Ankara Üniversitesi Orman Fakültesi Çankõrõ�da öğretime başlamõştõr. Bu 
üniversitelerin öğrenci ve öğretim elemanõ sayõlarõ Tablo 174�te gösterilmiştir. 

16.1.3.2. VII. Plan Gerçekleşmeleri 

1. Yetersiz olmakla birlikte düzenlenen hizmet içi eğitim programlarõ ile teknik 
elemanlarõn eğitimleri sağlanmõştõr.  

2. Müdür, müdür yardõmcõsõ, başmühendis, şube müdürü, şef vb. görevlere atanacak 
elemanlarda aranan şartlarõ ve kriterleri belirleyen �Personel Atama ve Terfi Yönetmeliği� 
yürürlüğe girmiştir. 

3. İşçi eğitimlerinin daha düzenli ve etkin olarak yapõlabilmesi amacõyla 1996 yõlõnda 
yeniden 3 adet işçi eğitim merkezinin açõlmasõ gündeme gelmiş ve bu amaçla 1996 yõlõnda 
Kastamonu-Araç�ta kurulan işçi eğitim merkezinde üretim, kesim ve genel ormancõlõk 
konularõnda, 1997 yõlõnda Muğla Yõlanlõ�da kurulan işçi eğitim merkezinde orman yangõnlarõ ile 
mücadele konularõnda ve yine 1998 yõlõnda Antalya Düzlerçamõ'nda kurulan işçi eğitim 
merkezinde de orman yangõnlarõ ile mücadele konularõnda eğitim verilmeye başlanmõştõr. 

4. Bakanlõk elemanlarõnõn TODAİE (Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü), İ.Ü. 
İşletme İktisadõ Enstitüsü gibi kuruluşlarla çeşitli fakülte ve yüksek okullarõn hazõrladõğõ Halkla 
İlişkiler, İnsan kaynaklarõ Yönetimi, Kamu Yönetimi ve İşletme konularõnda hizmet içi 
eğitimlere katõlmasõ sağlanmõştõr. 
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Tablo 174: Orman Fakülteleri, Öğrenci Sayõlarõ ve Kadro Durumlarõ  
 Üniversite Yõlõ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Öğrenci Sayõsõ 505 1017 1035 1042 1034 1099 1124 1041 
Mezun Sayõsõ 177 146 250 182 170 165 214 249 
Yüksek Lisans - 131 175 159 157 139 97 - 
Doktora - 15 34 36 46 47 61 - 
Yrd.Doçent 15 15 18 23 22 12 8 10 
Doçent 7 7 5 6 6 15 18 18 

 
Karadeniz 

Teknik 
Üniversitesi 

Orman 
Fakültesi 

Profesör 14 11 12 9 11 11 9 9 
Öğrenci Sayõsõ - - - - 29 47 77 109 
Mezun Sayõsõ - - - - - - - - 
Yüksek Lisans - - - - 2 2 4 6 
Doktora - - - - - - - - 
Yrd.Doçent - - - - - - 1 2 
Doçent - - - - - - - - 

 
Ankara 

Üniversitesi 
Çankõrõ Orman 

Fakültesi 
Dekanlõğõ 

Profesör - - - - 1 1 - - 
Öğrenci Sayõsõ - - 32 93 157 250 308 369 
Mezun Sayõsõ - - - - - - 13 23 
Yüksek Lisans - - - - - - - 7 
Doktora - - - - - - - - 
Yrd.Doçent - - - 1 2 3 4 3 
Doçent - - 1 - - 2 2 2 

 
Abant İzzet 

Baysal 
Üniversitesi 

Düzce Orman 
Fakültesi 

Profesör - - 1 2 2 - +2 3 
Öğrenci Sayõsõ 1413 1384 1427 1441 1460 1474 1445 1400 
Mezun Sayõsõ 224 250 244 269 217 258 292 261 
Yüksek Lisans 73 91 68 147 105 88 93 91 
Doktora 9 15 20 53 58 68 59 64 
Yrd.Doçent 5 12 12 12 8 9 9 11 
Doçent 13 17 13 12 16 14 14 13 

 
İstanbul 

Üniversitesi 
Orman 

Fakültesi  

Profesör 43 40 39 41 41 37 37 38 
Öğrenci Sayõsõ - - - 38 78 122 161 163 
Mezun Sayõsõ - - - - - - - 36 
Yüksek Lisans - - - - - - 6 15 
Doktora - - - - - - - 1 
Yrd.Doçent - - - - - 3 7 6 
Doçent - - - 2 2 3 3 3 

 
Süleyman 
Demirel 

Üniversitesi 
Orman 

Fakültesi  
Profesör - - - 1 1 2 3 4 
Öğrenci Sayõsõ - - - - 26 58 84 120 
Mezun Sayõsõ - - - - - - - - 
Yüksek Lisans - - - - - - 6 12 
Doktora - - - - - - - - 
Yrd.Doçent - - - - - 5 3 5 
Doçent - - - - - - 2 2 

 
K.Maraş Sütçü 

İmam 
Üniversitesi 

Orman 
Fakültesi  

Profesör - - - - - - 1 1 
Öğrenci Sayõsõ - 30 31 31 31 31 47 48 
Mezun Sayõsõ - - - - - 8 26 18 
Yüksek Lisans - 8 20 23 23 20 4 2 
Doktora - - - - - 5 13 6 
Yrd.Doçent - - - - - - 1 1 
Doçent - - - - - - - - 

 
Kafkas 

Üniversitesi 
Artvin Orman 

Fakültesi 
 

Profesör - 1 2 2 2 2 2 1 
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Tablo 174: (Devamõ) 
Üniversite Yõlõ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Öğrenci Sayõsõ - - - - - - 32 32 
Mezun Sayõsõ - - - - - - - - 
Yüksek Lisans - - - - - - - - 
Doktora - - - - - - - - 
Yrd.Doçent - - - - - - 5 4 
Doçent - - - - - - 1 2 

 
 

Gazi 
Üniversitesi 
Kastamonu 

Orman 
Fakültesi 

 
Profesör - - - - - - 1 1 

Öğrenci Sayõsõ - 20 54 53 83 98 108 118 
Mezun Sayõsõ - - - - - 20 32 29 
Yüksek Lisans - - - 2 2 2 11 8 
Doktora - - - 1 2 4 4 6 
Yrd.Doçent - - - 1 - 3 - 4 
Doçent - - - 1 - 2 2 3 

 
 

Zonguldak 
Karaelmas 

Üniversitesi 
Bartõn Orman 

Fakültesi Profesör - - - 2 - 1 - 1 

5. Her gün değişen ve gelişen dünyada gelişmişlik yarõşõndan kopmamak ve diğer 
ülkelerdeki uygulama ve yenilikleri izleyebilmek için son yõllarda yabancõ dil ve bilgisayar 
kurslarõ düzenlenmiş ve çeşitli görevlerde bulunan personel bu kurslara katõlmõşlardõr. 

6. Ormancõlõk alanõnda diğer ülkelerde uygulanan ilmi ve teknik çalõşmalarõ yerinde 
görüp inceleyerek Türkiye şartlarõna adaptasyonu mümkün olanlarõ ülkemize aktarabilmek ve 
ormancõlõğõn değişik konularõnda uzman yetiştirebilmek amacõyla, büyük oranda dõş kaynaklõ 
olmak üzere, çeşitli kaynaklar aracõlõğõyla yurt dõşõ eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

16.1.3.3. Ulaşõlmak İstenen Amaç ve Hedefler 

1. Bakanlõk elemanlarõnõn TODAİE (Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü), İ.Ü. 
İşletme İktisadõ Enstitüsü gibi kuruluşlarla çeşitli fakülte ve yüksek okullarõn hazõrladõğõ Halkla 
İlişkiler, İnsan kaynaklarõ Yönetimi, Kamu Yönetimi ve İşletme konularõnda eğitimleri 
yaygõnlaştõrõlarak sürdürülecektir. 

2. Yürürlüğe giren �Personel Atama ve Terfi Yönetmeliği�ne göre, Müdür, Müdür 
Yardõmcõsõ, Şube Müdürü, Şef vb. görevlere atanacak elemanlarõn eğitimlerinin eksiksiz olarak 
yapõlmasõ hedeflenmektedir.  

3. Ormancõlõk çalõşmalarõnda kayõplarõ en aza indirgemek ve verimliliği arttõrmak 
amacõyla, işlendirilen orman köylüsünün eğitilmesi için programlar düzenlenmeye devam 
edilecektir. 

16.1.3.4. Sorunlar 

1. Halen mevcut fakültelerde sürdürülmekte olan ormancõlõk yüksek öğretiminde 
beklenen ve özlenen kalite sağlanamamõştõr. Yeni açõlan fakültelerde bu sorun daha da 
büyümüştür.  

2. Orman fakültelerinden mezun olanlarõn yabancõ dil düzeyleri yetersizdir. Fakültedeki 
eğitimleri sõrasõnda özellikle yeterli düzeyde İngilizce eğitimi verilmelidir. 
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3. Teknik elemanlar eğitimlerle uzmanlaştõrõldõklarõ konularda zaman zaman 
işlendirilememekte ve bunun sonucunda beklenen yarar sağlanamamaktadõr. 

4. Yurt dõşõ eğitimler konusunda gösterilen her türlü çabaya karşõn, halen gelişmiş 
ülkelerdeki ormancõlõk uygulamalarõ konusunda teknik elemanlarõn bilgi ve görgülerini arttõrõcõ 
yeterli eğitim programlarõ düzenlenememektedir. Eğitim, tetkik ve inceleme vb. amaçlarla yurt 
dõşõna gönderilecek elemanlarõn seçiminde objektif kriterler dikkate alõnmamaktadõr. 

5. Ormancõlõğõmõzdaki tüm gelişmelere rağmen ülkemizde yurt dõşõndan katõlõmõ 
sağlayacak uluslararasõ düzeyde yeterli sayõda ve nitelikte eğitim programlarõ, sempozyum vb. 
düzenlenememekte ve yurt dõşõnda ormancõlõğa ilişkin toplantõ, sempozyum, eğitim programlarõ 
vb. ne katõlõnamadõğõ için de uluslararasõ kurum ve kuruluşlarla sağlõklõ işbirliği 
kurulamamaktadõr. 

6. Bugün orman mühendisliği dõşõnda teknik işlerde görevlendirilecek ara kademe 
elemanõ yetiştirecek eğitim kurumu bulunmamaktadõr. Bu durum ara kademe teknik 
elemanlarõnca yapõlabilecek bir takõm hizmetlerin de orman mühendislerince yapõlmasõna yol 
açmaktadõr. Bu nedenle, uzun ve pahalõ bir öğretim sonucu yetiştirilen orman mühendislerinin 
teknik hizmetlerinden yeterince yararlanõlamamaktadõr. 

16.1.3.5. Çözüm Önerileri, İlkeler, Politikalar 

1. Yeni açõlmõş olan orman fakültelerinde eksik öğretim kadrolarõ bir an önce 
tamamlanmalõ, buralarda daha nitelikli bir eğitime geçilmelidir. 

2. Mevcut orman fakültelerinin eğitim programlarõnda yabancõ dil (özellikle İngilizce) ve 
bilgisayar eğitimlerine ağõrlõk verilmelidir. 

3. Personel atamalarõnda personelin uzmanlõk konularõ dikkate alõnmalõdõr. 

4. Teknik elemanlarõn, ormancõlõk uygulamalarõ konusunda gelişmiş ülkelerdeki 
gelişmeleri takip edebilmesi ve konularõyla ilgili bilgi ve görgülerini arttõrmalarõ için yurt dõşõ 
eğitimlerinin kurum bütçelerinden desteklenmesi sağlanmalõ, yurt dõşõna gönderilecek teknik 
elemanlar objektif ölçütlere göre belirlenmelidir. 

5. Ormancõlõk konularõnda yapõlacak uluslararasõ her türlü toplantõya ilgili kişilerin 
katõlõmõ sağlanmalõdõr. 

6. Uygulamadaki ara eleman eksikliğinin giderilmesi amacõyla meslek liseleri düzeyinde 
ormancõlõk eğitimi veren okullarõn açõlmasõ gerçekleştirilmelidir. 

16.2. Yayõm ve Dokümantasyon 

16.2.1. Giriş 

1992 yõlõnda Rio�da gerçekleştirilen �Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkõnma Konferansõ 
(UNCED)�nda kabul edilen ilkeler ve bu ilkeler çerçevesinde bu güne kadar gerçekleştirilen 
uluslar arasõ çeşitli toplantõ ve eylemlerle tüm insanlõğõn dikkatleri, başta ormansõzlaşma olmak 
üzere, doğal kaynaklarõn tahribine çekilmiştir. Buna rağmen günümüze kadar bir çok ülkede 
devam eden hõzlõ orman azalmasõnõn ve bozulmasõnõn önüne geçilememiştir. 
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Rio zirvesinde de tespit edildiği üzere doğal kaynaklarõn sürdürülebilir yönetiminde kõrsal 
fakirlikle mücadele ve doğal kaynaklarõn korunmasõ ve geliştirilmesinde halkõn 
bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Rio zirvesinden bu yana ülkemizde de özellikle 
sivil toplum örgütlerinin katkõlarõyla orman tahribatõna karşõ belli bir duyarlõlõk oluşmuştur. 
Ancak orman köylüsünün, toplumun halen en fakir kesimini oluşturmasõnõn yanõnda, yayõn ve 
tanõtõm faaliyetlerindeki eksiklikler nedeniyle yeterince bilinçlendirilememesi nedeniyle, orman 
halk ilişkilerindeki olumsuzluklar sürmekte ve bu durum ormancõlõk faaliyetlerinin 
yürütülmesinde güçlük yaratmaktadõr. 

Bu olumsuz tutum ve davranõşlarõ önlemenin yolu, kõrsal fakirlikle mücadelenin bir 
Devlet politikasõ haline getirilmesi ile birlikte halkõn yoğun bir şekilde bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi ile mümkündür. 

Rio zirvesinde üzerinde durulan en önemli yaklaşõmlardan biri de halkõn katõlõmõdõr. 
Probleme en yakõn olanlar   çözüme de en yakõn olan kesimdir, görüşünden hareketle 
problemlerin ve çözümlerin tespitinde mahalli halkõn karar sürecine  katõlmasõ da büyük önem 
arz etmektedir. 

Bu bağlamda günümüzde halkõn inanmadõğõ ve katõlõmõnõn sağlanmadõğõ konularda 
başarõya ulaşmanõn imkansõz olduğu gerçeği düşünüldüğünde, halkõn bilinçlendirilmesine 
yönelik yayõn ve tanõtõm faaliyetlerinin önemi bir kat daha artmaktadõr. 

16.2.2. Mevcut Durum  

16.2.2.1 Dünyadaki Durum  

Gelişmiş ülkelerde �Yeşil Kitaplar� ile ülke insanõna doğa ve çevre sevgisi aşõlanmakta, 
�Kõrmõzõ Kitaplar� ile de tehlikedeki doğal varlõklar, tüm insanlara ve eğitimin her aşamasõndaki 
öğrencilere ilginç programlar ile öğretilmektedir. 

Örneğin �American�s Wonderlands� adlõ kitap �The National Coographic Society� 
(Ulusal Coğrafya Derneği) tarafõndan yayõnlanmõş ve orman turizminin patlamasõna yol açmõş, 
ulusal bir bilinç yaratmõştõr. Yine 1950�li yõllarda orman yangõnõnõ inceleyen �Fire� adlõ roman 
10 milyon civarõnda satõş yapmõş; filmi gişe rekorlarõ kõrmõş ve önemli bir orman bilinci 
yaratmõştõr. 

Dünyada, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre, iki ayrõ boyutta gözlenen yayõn-tanõtõm 
faaliyetlerinin buluştuklarõ ortak nokta çocuklarõn eğitimine ve bilinçlendirilmesine verilen önem 
ve öncelikte  kesişmektedir. 

16.2.2.2. Türkiye'deki Durum 

Türkiye�de Ormancõlõk çalõşmalarõna yönelik yayõn ve tanõtõm faaliyetleri oldukça 
yenidir. Bu bağlamda 21 Mart Dünya Ormancõlõk Günü ve Ağaç Bayramlarõ dõşõnda ilk ciddi 
çalõşmalar 1982 yõlõndan itibaren başlamõştõr. TV belgeselleri ve spot filmler, radyo ve TV 
konuşmalarõ, fotoğraf ve resim sergileri, slayt gösterileri, hikaye, roman ve şiir yarõşmalarõ ile 
sempozyum, seminer, çocuk ve orman köyleri kurultaylarõ düzenlenmiş, küçük ölçekli de olsa 
şenliklere ve fuarlara katõlõm sağlanmõştõr. 
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Ormancõlõğõn muhtelif konularõnda kitaplar ve periyodikler, muhtelif broşürler, afiş ve 
çõkartmalar belli başlõ yayõn faaliyetleri olarak ortaya çõkmõştõr. 

Orman Bakanlõğõ taşra birimlerinde yayõn ve tanõtõm hizmetleri için birimler itibariyle 
farklõ boyutlarda olmak üzere alet ve ekipman temini konusunda gayret ve çaba içerisine 
girilmiştir. 

Merkezce planlanan faaliyetleri bölgesel bazda daha etkili bir şekilde uygulamak ve 
halkla ilişkiler konusunda uzman bir birim oluşturmak amacõyla 1988 yõlõnda Orman Bölge 
Müdürlükleri bünyesinde �Basõn Bürolarõ�,  1997 yõlõnda da  �Basõn, Halkla İlişkiler ve Tanõtõm 
Bürolarõ� kurulmuştur. Ancak bu bürolar amaca hizmet edecek ölçüde ve nitelikte 
kurumsallaşamadõğõndan etkin bir yararlanma yapõlamadõğõ veya bazõ dönemlerde yapõlan etkin 
faaliyetlerin ise süreklilik göstermediği görülmüştür.  

16.2.3. VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi Faaliyet ve Gerçekleşmeleri  

1. Geçmiş plan dönemlerinde olduğu gibi VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Plan döneminde de 
temel öğretim düzeyindeki öğrencilere basõlõ-görüntülü yayõn destekli konferanslar, orman 
konulu tiyatro etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlõğõ ile iletişim kurularak 21 
Mart Dünya Ormancõlõk Gününün yer aldõğõ haftada ve yangõn mevsimlerinde tüm yurt 
Camilerinde Cuma hutbelerinde ormanlarõn korunmasõ ve yangõnlarõn önlenmesi konularõ 
işlenmiştir. 

2. Topluma orman ve ağaç sevgisini aşõlamak maksadõyla hatõra ormanõ tesisi, ağaç 
bayramõ gibi ulusal ve yöresel kampanyalar, fotoğraf, karikatür, şiir ve hikaye yarõşmalarõ 
düzenlenmiş, ulusal düzeydeki fuarlarda standlar açõlmõştõr.  

3. Dağcõlõk, kanoculuk, kayak ve benzeri turistik etkinliklere olanak sağlanmõş, izcilik 
birimlerinin çalõşmalarõ desteklenmiştir.  

16.2.4. Sorunlar 

1. Yayõn ve tanõtõm hizmetleri için Orman Bakanlõğõ merkezinde Yayõn Dairesi 
Başkanlõğõ, Genel Müdürlükler bünyesinde ise Yayõn � Tanõtõm Şube Müdürlüğü kurulmuş 
olmasõna karşõn, taşra kuruluşlarõnda doğrudan bu hizmetlerle görevli birim bulunmadõğõndan, 
konu uygulama bazõnda kurumsallaşamamõştõr. Bu durum yetkililerin konuya verdikleri ilgi ve 
öneme bağlõ olarak şekillenmektedir. 

2. Yayõn-tanõtõm ve dokümantasyon hizmetleri için bağõmsõz finansman sağlanamamasõ 
hizmetlerin üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.  

3. 4122 Sayõlõ Milli Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu ile yõlda 5 
saat ormancõlõkla ilgili yayõn yapma zorunluluğu getirilmesine karşõn ulusal düzeyde yayõn yapan 
iletişim araçlarõnõn ilgisizliği, çalõşmalarõn yeterli düzeyde kamuoyuna ulaştõrõlmasõnda sorun 
yaratmaktadõr. Söz konusu 4122 sayõlõ Kanunda yer alan yõlda 5 saat ormancõlõkla ilgili yayõn 
yapma zorunluluğunun, ilgili kuruluşlarõn görev ve çalõşmalarõ ile ilgili mevzuatta da yer almasõ 
sağlanamamõştõr. 
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4. �Ormancõlõk Tanõtõm Fonu� kurulmamõştõr. Diğer taraftan ormanlarõn korunmasõ, 
geliştirilmesi, sevdirilmesi ve ormancõlõk faaliyetlerinin tanõtõlmasõna yönelik sponsor kuruluş ya 
da kişiler aracõlõğõ ile reklam karşõlõğõ faaliyetler yapõlamamõştõr. 

5. Yayõn-tanõtõm çalõşmalarõna toplumun gösterdiği yaklaşõmlarõn izlenmesi ve 
değerlendirilmesi konularõnda bir çalõşma yapõlamamõştõr. 

6. Orman teşkilatõnca yürütülen dõş kaynaklõ projelerde yayõn-tanõtõm konularõna  
yeterince önem verilmemiştir. 

7. Ormancõlõk dokümantasyon merkezi kurulamamõştõr. 

8. Yayõn, tanõtõm ve dokümantasyon hizmetleri için finansman, Bakanlõğõn cari hizmetleri 
ile birlikte düşünülmüş, bağõmsõz ödenek ayrõlamamõştõr. 

9. Yayõn, tanõtõm ve dokümantasyon konusunda Bakanlõk dõşõ eğitim kurumlarõyla yeterli 
işbirliği yapõlamamõştõr. 

16.2.5 VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi Hedefleri 

 1. Ormancõlõk Sektöründe faaliyette bulunanlarõn ihtiyaç duyabilecekleri her türlü 
bilimsel ve teknik bilgiyi istenildiğinde sunacak veya bulunmasõnda yardõmcõ olacak uluslar arasõ 
bilgi ağõna bağlõ Dokümantasyon Merkezi kurulmalõdõr. 

 2. Yayõn ve tanõtõm çalõşmalarõ açõsõndan hedef  kitle; başta orman köylüsü olmak üzere 
kõrsal nüfus ile kentli nüfus şeklinde, bunlarõ ise kendi içerisinde genç ve yetişkin nüfus olmak 
üzere ikiye ayõrmak mümkündür. Yetişkin nüfus içerisinde kadõna ayrõca önem verilmelidir. Bu 
yaklaşõmdan hareketle yayõn ve tanõtõm hizmetlerinde hedef kitle çok iyi belirlenmesi ve 
üretilecek hizmetler hedef kitlenin sosyal ve ekonomik durumu göz önünde tutularak 
planlanmasõ ve uygulanmasõ sağlanmalõdõr. 

 3. Yayõn ve tanõtõm hizmetleri için yeterli ödenek ayrõlmalõ ve doğrudan kullanma imkanõ 
sağlanmasõ için gerekli girişimlerde  bulunulmalõdõr. 

 4. 4122 sayõlõ Milli Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu 
kapsamõndaki yayõn zorunluluğunun yerine getirilmesi ve uygulamanõn izlenmesi için Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile işbirliği yapõlmalõ, söz konusu yayõn zorunluluğu ilgili 
kurum ve kuruluşlarõn görev ve çalõşmalarõnõ düzenleyen yasa ve yönetmeliklerde yer almasõ 
sağlanmalõdõr. 

 5. Ormancõlõk çalõşmalarõnõn kamu oyuna duyurulmasõ, halkõn bilinçlendirilmesi ve 
çalõşmalara katõlõmõnõn sağlanmasõ için başta TRT olmak üzere tüm yayõn kuruluşlarõndan ve 
iletişim araçlarõndan etkin olarak yararlanõlmalõdõr. Bununla beraber Genel Kurmay Başkanlõğõ, 
Milli Eğitim Bakanlõğõ, Diyanet İşleri Başkanlõğõ, gönüllü kuruluşlar ve mahalli idareler ile 
işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
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16.2.6. Öngörülen Hedef Ve Amaçlara Ulaşõlabilmesi İçin Uygulanacak Politikalar 

16.2.6.1. Kõsa Dönemde Uygulanacak Politikalar, Yapõlmasõ Gereken Yasal ve  

               Kurumsal Düzenlemeler   (2001-2005) 

Taşrada yayõn ve tanõtõm faaliyetleri için Şube Müdürlüğü seviyesinde birim kurulmalõ ve 
bu birimin merkezden oluşturulan politika ve ilkeler doğrultusunda mahalli düzeyde etkin 
faaliyette bulunabilmesi için, gerekli alt yapõ olanaklarõna kavuşturulmasõ sağlanmalõdõr. 

16.2.6.2. Uzun Dönemde Uygulanacak Politikalar, Yapõlmasõ Gereken Yasal ve  

               Kurumsal   Düzenlemeler(2000-2023) 

 Ormancõlõk çalõşmalarõnõn tanõtõlmasõ, başta ormanlar olmak üzere doğal kaynaklarõn 
korunmasõ ve geliştirilmesi, erozyonla mücadele ve orman yangõnlarõnõn önlenmesi konusunda 
halkõn bilinçlendirilmesi için orman radyosu ile TV kanalõ kurulmalõdõr. 

 

KAYNAKLAR  

1- DPT. VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi 

Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

2- Orman Bakanlõğõ Yayõnlarõ 

3- Orman Genel Müdürlüğü Yayõnlarõ 
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BÖLÜM-17 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KARŞILAŞTIRMALAR 

17.1. Giriş 

Bu bölümün amacõ, VIII. Plan dönemi ve uzun dönem için uluslararasõ ilişkiler 
konusundaki ilke ve politikalarõn saptanmasõnda uluslararasõ gelişmelerin dikkate alõnmasõnõ 
sağlamaktõr. 

Beş bölümden oluşan bu metnin alt bölümlerinde sõrasõyla; dünyada ormanlarõn ve 
ormancõlõğõn karşõlaştõrmalõ durumu, yürütülmekte olan uluslar arasõ çalõşmalar ve ormancõlõğa 
ilişkin sorunlar, dõş ilişkiler, VIII. Beş Yõllõk Plan Dönemi�nde dünya ormancõlõğõnda orman 
kaynaklarõ, yönetimi ve ürünleri, ormancõlõk politikasõ ve dõş ilişkiler bakõmõndan beklenen 
gelişmeler, dünya ormancõlõğõnõn mevcut durumu, plan döneminde beklenen gelişmeler,  
Türkiye�nin ormancõlõk bakõmõndan uluslararasõ düzeyde gelmiş olduğu durum çerçevesinde 
ulaşõlmak istenen amaçlar ve hedefler, Plan Dönemi ve Uzun Dönem itibariyle saptanmõş ve son 
alt bölümde ise uluslar arasõ ilişkilerin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için yapõlmasõ 
gereken çalõşmalar ortaya konulmuştur. 

17.2. Dünyada Karşõlaştõrmalõ Durum Ve Sorunlar 

17.2.1. Orman Kaynaklarõ 

17.2.1.1.  Orman Alanõ 

Dünya kara alanõnõn % 26,6�sõ (3454 milyon ha.) ormanlarla (doğal ormanlar ve 
plantasyon ormanlarõ dahil-çalõlõk ve açõklõklar hariç) kaplõdõr (Tablo 175) . Buna ilaveten diğer 
ağaçlõklarõn ve odunsu bitkilerin kapladõğõ 1,7 milyar ha. civarõnda bir alan bulunmaktadõr. 
Ormanlarõn yaklaşõk % 57�si gelişmekte olan ülkelerde  % 43�ü ise gelişmiş ülkelerde 
bulunmaktadõr (Şekil 1). Dünya ormanlarõnõn yaklaşõk % 3�ü plantasyon ormanlarõ, % 97�si ise 
doğal ve yarõ doğal ormanlardan oluşmaktadõr.  

Avrupa Birliği(AB), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) ülkeleri ve diğer 
bazõ ülkelerin orman alanlarõ Türkiye ile karşõlaştõrmalõ olarak Tablo 176�da gösterilmiştir.  

Orman alanõ itibariyle Rusya Federasyonu, Kanada, ABD, Japonya, İsveç, Finlandiya ve 
Fransa üst sõralarda yer almaktadõrlar (Tablo 176). 

Ormanlarõn ülke alanõna oranõ itibariyle Japonya (%66,8), Finlandiya (% 65,8) ve İsveç 
(%59,3) ilk sõralarda yer almaktadõr. Bu ülkelerle birlikte Rusya Federasyonu, Almanya ve 
Fransa  dünya ortalamasõnõn üzerindedir.  Ayrõca AB ve Birleşik Devletler Topluluğu (BDT) 
ortalamasõ da dünya ortalamasõnõn üzerindedir. 

20,7 milyon ha. genel orman alanõna ve 10 milyon hektar verimli orman alanõna sahip 
olan Türkiye, verimli orman alanõ itibariyle Avrupa�da, Rusya Federasyonu, İsveç, Finlandiya, 
Fransa ve Almanya�dan sonra en çok alana sahip ülkedir. Ancak orman alanõnõn ülke alanõna 
oranõ (%13) ve kişi başõna düşen orman alanõ (0,16 ha) bakõmõndan dünya ortalamasõnõn 
altõndadõr. 
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Tablo 175: Dünya Orman Alanlarõnõn Bölgeler İtibariyle Dağõlõmõ 
 

Kõta, Bölge Alan(milyon ha) (%) Toplam Alana 
Oranõ (%) 

Afrika 520    15,1 17,7 
Kuzey ve Orta Amerika 
NAFTA 

536 
512 

   15,5 
   14,8 

25,5 
25,3 

Güney Amerika  
ve Karabian 

871    25,2 49,7 

Asya, Okyanusya 594    17,2 15,1 
Avrupa 
AB 

933 
103 

   27,0 
     3,0 

41,3 
32,8 

Toplam 3454  100,0 26,6 
Gelişmiş Ülkeler 1493     43,0  
Gelişmekte olan Ülkeler 1961     57,0  
 

Tablo 176: Ülkeler İtibariyle Orman Alanlarõnõn Dağõlõmõ 

 

 
Ülkeler/Bölgeler 

Orman Alanõ 
(Milyon Ha.)  

(*) 

Ülke Alanõna 
Oranõ 
(%) 

Kişi başõna 
Düşen Orman Alanõ 

(Ha.) 
Avrupa 
AB(15) 
Rusya Federasyonu 
Finlandiya 
İsveç 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İtalya 
İspanya 

933 
103 
764 
  20 
  24 
  15 
  11 

     3,4 
     6,5 
    8,4 

41,3 
32,8 
45,2 
65,8 
59,3 
27,3 
30,7 
25,7 
22,1 
16,8 

1,3 
0,3 
5,2 
3,9 
2,8 
0,3 
0,1 

  0,32 
0,1 
0,2 

Kanada            244,6 26,5 8,3 
ABD  212,5 23,2 0,8 
NAFTA           512 25,3 1,3 
Japonya 25 66,8 0,2 
Türkiye     10,00                 13  0,16 
BDT(CIS)           809 37,9 2,8 
Dünya         3454 26,6 0,6 
(*) Verimli Orman Alanõ 

 

Kişi başõna düşen orman alanõ bakõmõndan dünya ortalamasõ 0,6 ha. dõr. Kanada, Rusya 
Federasyonu, Finlandiya, İsveç, Avrupa, AB ve BDT kişi başõna düşen verimli orman alanõ 
bakõmõndan dünya  ortalamasõnõn üzerindedir.  

 
1980-1995 yõllarõ arasõnda dünya orman alanõ 180 milyon hektar azalmõştõr. Bu periyotta 

gelişmiş ülkelerde net 20 milyon hektar artõş olmasõna rağmen gelişmekte olan ülkelerde net 200 
milyon hektar orman alanõ azalmasõ meydana gelmiştir.  1990-1995 yõllarõ arasõnda ise dünyada 
net 56,3 milyon hektar orman azalmõştõr.   Genel orman kaybõ miktarõ, halen yüksek olmasõna 
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rağmen bu miktar giderek azalmaktadõr. 1980-1990 yõllarõ arasõnda yõllõk ortalama orman 
azalmasõ 15,5 milyon hektar iken 1990-1995 yõllarõ arasõnda bu miktar 13,7 milyon hektara 
düşmüştür.  Orman alanlarõndaki artõş genel olarak ağaçlandõrmalardan, kayõp ise tarõm 
arazilerinin genişlemesinden kaynaklanmaktadõr.     

 

Şekil 1. Ana Bölgeler İtibariyle Orman Alanlarõ (1995) 
 

   Kuzey Amerika: % 13,2 
   (457 mil. Ha.) 
 

Avrupa: % 27,0 Latin Amerika ve Karayipler:% 27,5 
 
(933 mil .ha.)    (950 mil. Ha.) 

       Afrika: %15,1 
       (520 mil. ha.) 
Asya ve Okyanusya: % 17,2  
Gelişmiş: % 3,0 (103 mil ha.)    
Gelişmekte olan: %14,2 (491 mil ha.) 
 
Toplam alan: 3454 mil. ha. 

• Gelişmiş ülkeler: 1493 mil. ha. 
• Gelişmekte olan ülkeler:  1961 mil. ha. 

 

 

17.2.1.2. Orman Mülkiyeti 
 

Ormanlar devlet, diğer kamu kuruluşlarõ ve özel sektör tarafõndan sahiplenilmiştir. 
Verimli ormanlarõn AB�de % 70,0�i, ABD�de %66,7�si ve Japonya�da % 59,0�u özel sektöre 
aittir. Kamuya ait ormanlarõn oranõ ise Rusya Federasyonu�nda % 100, Türkiye�de %99,9 ve 
Kanada�da % 89,7 dir.   
 
 Avrupa Birliği içerisinde en yüksek özel orman oranõna % 83,3 ile İsveç ve en yüksek 
devlet ormanõ oranõna % 77,5 ile Yunanistan sahiptir.  

 
Ormanlarõn AB,  BDT ve diğer bazõ ülkelerde mülkiyetler itibariyle dağõlõmõ Tablo 

177�de verilmiştir. 
 
17.2.2. Orman Kaynaklarõnõn Yönetimi 
 
Ormanlar doğal yapõlarõ itibariyle bir çok mal ve hizmet sunmasõ nedeniyle çok yönlü 

fonksiyonlarõnõn yönetimine daha çok önem verilmesine rağmen, işletilen ormanlarõn çoğunda 
öncelikli işletme amacõ; odun veya odun-dõşõ ürünlerin üretimi, koruma (toprak ve su 
muhafazasõ) veya muhafaza(biyolojik çeşitlilik, kültürel miras v.b.) dir. 
 
 1970�li yõllarda başlayan ve 1992 de UNCED de ortaya konulan inisiyatiflerle ormanlarõn 
yönetiminin geliştirilmesine yönelik bir küresel taahhüd ortaya çõkarõlmõştõr.   
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 Özellikle, UNCED ve Kalkõnma Konferansõnda ve bu konferans sürecindeki girişimlerde 
ormanlara yönelik olarak ortaya çõkan sonuçlar günümüzde ormanlarõn yönetiminin esaslarõnõ 
oluşturmaktadõr. Bu durum ulusal ve küresel düzeyde orman kaynaklarõnõn yönetim amaçlarõnõn 
yeniden dengelenmesini ve orman alanlarõnõn çok yönlü faydalanma şekilleri arasõnda yeniden 
değerlendirilmesini gerekli kõlmaktadõr. 
 
 Dünyada ormanlarõn yaklaşõk 3,2 milyar hektarõ doğal ormanlardõr (Tablo 178). Doğal 
ormanlarõn yaklaşõk yarõsõnõn (1563 milyon ha.) mevcut yasalar ve pazarlama şartlarõ 
çerçevesinde odun arzõ için uygun olduğu kabul edilmektedir. Bu ormanlarõn % 42�si insan 
müdahalesi görmemiş ormanlardõr ve bunlarõn %75�i Rusya Federasyonunda bulunmaktadõr. 
Doğal ormanlarõn % 58�i ise yasal ve ekonomik kõsõtlar nedeniyle odun üretimine kapalõdõr.  
 
 Üretim amaçlõ olarak işletilen doğal ormanlar, bu ormanlardaki servetin azalmasõ ve bazõ 
bölümlerin korunan alan olarak ayrõlmalarõ nedeniyle giderek azalmakta ve odun üretimi yarõ 
doğal ormanlara, plantasyonlara ve ağaçlõk alanlara kaymaktadõr. 
 
 Ancak birçok odun üreticisi ülke, en azõndan kõsa bir süre daha odun üretiminde ana 
kaynak olarak doğal ormanlara bağõmlõ kalmaya devam edecektir. Bu nedenle bu ülkelerin ana 
mücadelesi odun üretimi amacõna tahsis ettikleri ormanlarõn bir yandan ekolojik ve çevresel 
fonksiyonlarõnõ koruyup geliştirmek iken diğer yandan ekonomik ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarõnõ 
karşõlayacak şekilde yönetmektir. Bu çerçevede, orman ekosistemlerinin çok amaçlõ yönetimi 
gereği giderek artmaktadõr. Bu eğilim, sürdürülebilir orman yönetimi için kriter ve göstergelerin 
belirlenmesi ve uygulanmasõ çalõşmalarõnõ da hõzlandõrmõştõr. 
 
 Dünyada 150�nin üzerinde ülke sürdürülebilir orman yönetimi için kriter ve göstergelerin 
oluşturulmasõ amacõyla bölgesel süreçler içerisinde yer almaktadõr. Ülkemizin de içinde 
bulunduğu �Avrupa Ormanlarõnõn Korunmasõ Bakanlar Konferansõ� sürecinde Avrupa için 
Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri tespit edilmiş bulunmaktadõr. 
  

Sürdürülebilir orman yönetimine verilen önem nedeniyle silvikültürel sistemlerde ve 
odun üretim şekillerinde değişiklikler olmaya ve bunlarõ belirleyen kõlavuzlar geliştirilmeye 
başlanmõştõr. Uluslararasõ düzeyde ormancõlõk politikasõ ve mevzuatõndaki gelişmeler, özel 
sektörün ve yerel yönetim birimlerinin ormanlarõn yönetiminde daha fazla yer almalarõnõ 
desteklemektedir. 
 
Tablo 177: Ormanlarõn Mülkiyet Dağõlõmõ 
 

Ülke Kamu Ormanlarõ (%) Özel Ormanlar (%) 
AB(15) 30,0 70,0 
Finlandiya 28,9 71,1 
İsveç 16,7 83,3 
Fransa 26,2 73,8 
Almanya 53,6 46,4 
Yunanistan 77,5 22,5 
İtalya 34,0 66,0 
İspanya 31,3 68,7 
Rusya Federasyonu 100 00,0 
Kanada 89,7 10,3 
ABD 33,3 66,7 
Japonya 41,0 59,0 
BDT(CIS) 100 00,0 
Türkiye 99,9 00,1 
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Tablo 178: Doğal Ormanlar (Milyon ha.) 

 
Sõnõflandõrma  Alan 
 
• Odun üretim amaçlõ           1563 

• Yarõ doğal     898 
• İnsan müdahalesi olmayan    665 

• Odun üretim amaçlõ olmayan  1657  
• Yasal kõsõtlar     290 
• Ekonomik kõsõtlar      

• Fiziksel sebepler    256 
• Taşõma/alt yapõ    365 
• Diğerleri     746 

 
                       TOPLAM :  3,221 Mil. ha. 
 
 

 Plantasyon ormanlarõ son yõllarda önemli derecede hem olumlu hem de olumsuz tepkiler 
almõştõr. Plantasyonlar, gelecekte giderek artan öneme sahip endüstriyel odun kaynağõ olacaktõr. 
Böylece doğal ormanlardan odun üretiminin azalmasõna neden olacaktõr. Ancak bazõ gruplar 
plantasyonlara, sürdürülebilir olmayan monokültür olmalarõ ve doğal ormanlardan elde 
edilebilen çok yönlü mal ve hizmetleri sağlayamadõklarõ gerekçesiyle karşõ çõkmaktadõrlar. 

 
Plantasyon ormanlarõnõn miktarõ son 20 yõldõr artmaktadõr ve bu eğilimin devam etmesi 

beklenilmektedir. Dünyada 115 milyon hektarõn üzerinde plantasyon ormanõ bulunduğu tahmin 
edilmektedir.  Bunun yaklaşõk %25�i (29 milyon ha.) Avrupa kõtasõndadõr (Rusya Federasyonu 
dahil). Ortalama ağaçlandõrma miktarõ tropik ve alt tropik bölgelerde yõllõk 3 milyon hektardõr. 

 
17.2.3.  Orman Ürünleri 

 
            17.2.3.1. Orman Ürünleri Üretimi ve Tüketimi 

 
Dünyada odun üretimi ve tüketimi kõtalar ve ülke gruplarõ itibariyle büyük farklõlõklar 

göstermektedir. Bu konu ile ilgili sayõsal değerler, raporun 3 no.lu (Arz-Talep İlişkileri) 
bölümünde ayrõntõlõ olarak verilmiştir. 

 
1996 yõlõ itibariyle gelişmiş ülkeler yapacak odunun % 70�ini üretmekte ve tüketmektedir 

(Şekil 2). Gelişmekte olan ülkeler ise yakacak odun ve odun kömürünün % 90�õnõ üretmekte ve 
tüketmektedir. 
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Şekil 2. Odun Üretimi ve Tüketimi (1996) 

 
Yakacak Odun ve                                  Yapacak Odun 
Odun Kömürü 
 
           Gelişmiş %10                      Gelişmekte Olan %30 
 
 
 
 
 
 
 
     Gelişmekte Olan %90                      Gelişmiş %70 
             1847 mil m³                               1503 mil m³ 
 
 

Dünyada yapacak odundan daha fazla yakacak odun ve odun kömürü üretilmekte ve 
tüketilmektedir. 

 
Kõtalar itibariyle tüketim miktarlarõ üretim miktarlarõna paralellik arz etmektedir. Ancak 

AB ülkeleri ve Türkiye ürettiklerinden daha fazlasõnõ tüketmektedirler. 
 
Dünya yuvarlak odun(yapacak ve yakacak) üretimi, 1993 yõlõnda 3269 milyon m3 iken 

1997 yõlõnda % 3,3 lük artõşla 3377 milyon m3�e ulaşmõş ve tüketimi ise 1997 yõlõnda 3390 
milyon m3 olmuştur. Fert başõna tüketim ortalama 0,580 m3 tür.  Bu miktar 1,589 m3 ile Kuzey 
ve Orta Amerika�da en yüksek, 0,351 m3 ile Asya�da en düşüktür.    

 
1997 yõlõ itibariyle dünya odun üretiminin % 35,1 ini Asya, % 22,5�ini Kuzey ve Orta 

Amerika, % 17,6 sõnõ Afrika, % 14ünü Avrupa karşõlamõştõr. Odun üretiminde AB nin payõ % 
7,7, NAFTA�nõn payõ 20,9 ve Türkiye�nin payõ ise % 0,66 dõr. Tüketimde ise   kõtalar itibariyle 
üretimdeki sõralama aynõ kalõrken oranlarda değişiklikler olmuştur. Odun ürünlerinin % 36,6 sõ 
Asya, % 21,9 u Kuzey ve Orta Amerika,   % 17,9 u Afrika, % 14 ü Avrupa, % 9,3 ü Güney 
Amerika ve % 1,4 ü Okyanusya tarafõndan tüketilmiştir. Tüketimde AB�nin payõ % 8,5, 
NAFTA�nõn payõ 20,5 ve Türkiye�nin payõ ise % 0,69 dur. 

 
Odun üretiminin Asya, Afrika ve Güney Amerika�da % 50 den fazlasõ yakacak odun, 

Kuzey ve Orta Amerika, Avrupa ve Okyanusya�da ise yapacak odundur. 
Dünyada kişi başõna ortalama 0,317 m3 yakacak odun ve 0,263 m3 yapacak odun 

tüketilmektedir. Kuzey ve Orta Amerika ülkeleri kişi başõna en çok yapacak ve yakacak odun 
tüketmektedirler.  Türkiye�de ise bu miktarlar sõrasõyla 0,203 m3 ve 0,172 m3 tür. Bu miktarlar, 
dünya ortalamasõnõn ve dünyanõn önde gelen ülkeleri ile birçok AB ülkesinin tüketim 
miktarlarõnõn altõndadõr.  

 
Dünyada odun üretimi ve tüketimi bakõmõndan önde gelen ülkelerde ve AB 

ülkelerinde 1997 yõlõ itibariyle gerçekleşmeler Türkiye ile karşõlaştõrmalõ olarak Özel 
İhtisas Komisyonu Raporunun 3 no.lu (Arz-Talep İlişkileri) bölümünde tablolar halinde 
verilmiştir. Dünyanõn en büyük üreticisi olan ABD aynõ zamanda dünyanõn en büyük 
tüketicisidir.  
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Odun, ormanlardan elde edilen ana ticari ürün olmasõna rağmen odun dõşõ orman 
ürünlerinin bugünkü ve potansiyel ekonomik rolüne giderek artan bir önem verilmektedir. 
Bu ürünlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerde hane halkõna ve yerel ekonomiye 
katkõlarõnõn önemi daha iyi anlaşõlmõştõr. 

 
Yeni ilgilerin arttõğõ başka bir alan ise odun enerjisidir. Bir çok ülkede iç tüketim için 

fosil yakõtlara alternatif olarak modern enerji sektörüne muhtemel  katkõlarõ üzerine araştõrmalar 
yapõlmaktadõr. Ayrõca yakacak odun çevreye duyarlõ modern enerji kaynağõ olarak da dikkati 
çekmektedir. 
 
  17.2.3.2. Orman Ürünleri  Dõş Ticareti 
 

• İthalat ve İhracat  
 

Tropikal ormanlardan yapõlan odun üretimindeki artõş son 3-5 yõldõr giderek 
yavaşlamõştõr. Bu duruma paralel olarak odun ihracat hacminde azalma görülmüştür. Bu eğilim 
önemli yapõsal değişimlere neden olmuştur. 
 
 Bu değişimleri etkileyen başlõca faktörler şunlardõr: 
 

• Önemli üretici durumunda bulunan gelişmekte olan ülkelerdeki iç tüketim artõşlarõ, 
 
• Çevresel kaygõlar ve dõş pazar şartlarõ nedeniyle üretim düzeyindeki azalma, 

 
• İhracatta tomruktan daha fazla değerli ürünlere olan yönelme, 

 
• Yakõn geçmişte Asya�daki (özellikle Japonya�da) talep azalmasõ. 
 
Ekonomik kriz; talebin azalmasõna, ayõrõmcõ arza, fiyat düşüşüne ve şiddetli rekabete 

neden olmuştur. Tropikal ürünlerin fiyatlarõnda  % 60�lara varan düşüşler kaydedilmiştir. 1998 
yõlõnõn başlarõnda buna ilave olarak başta Rusya Federasyonu, Çin ve birçok diğer Asya ve 
Güney Amerika ülkesinde görülen politik ve mali sõkõntõlar odun ticareti pazarõnda yaygõn bir 
belirsizliğe neden olmuştur.   

 
Ticaretteki liberalleşme doğrultusunda 1994 yõlõnda Uruguay Turu�nda kararlaştõrõldõğõ 

üzere tüm ülkeler tarifelerde azaltmaya gitmişlerdir. Bununla birlikte ticaret engellerinin ortadan 
kaldõrõlmasõna yönelik faaliyetler dõş ticareti yeniden canlandõrmaya başlamõştõr.   

 
1997 yõlõ itibariyle yuvarlak odun(yapacak ve yakacak) ithalatõ 140 milyon metreküp 

ihracatõ ise 127 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir. 1990 yõlõnda 127 milyon m3 olan 
ithalatta 1997 yõlõ itibariyle % 10 artõş olmuştur. 

 
İthalatta en yüksek paya % 51,2 ile Asya ülkeleri sahiptir. Asya�yõ % 40 ile Avrupa ve % 

7,8 ile Kuzey ve Orta Amerika ülkeleri takip etmektedir. 1990 yõlõna göre 1997 de İthalatta 
Asya�nõn payõnda % 6 lõk bir düşüş, Avrupa�da ise % 4 lük artõş meydana gelmiştir.  

 
İhracatta ise en yüksek paya % 43, 9 ile Avrupa ülkeleri sahiptir. Bunu % 16,8 ile Kuzey 

ve Orta Amerika, ve % 13,5 ile Okyanusya izlemektedir. Asya ve Avrupa net ithalatçõ, diğer 
kõtalar ise net ihracatçõdõr.    

 
Dünya yuvarlak odun üretiminde % 7,7 ve tüketiminde % 8,5 paya sahip olan AB 

ülkelerinin ithalattaki payõ % 34,6 ihracattaki payõ ise % 15,2 dir. NAFTA ülkelerinin payõ ise, 
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ithalatta %7,7 ve ihracatta % 16,7 dir. 1993 yõlõna göre AB ülkelerinin ithalatõnda % 35,7, 
ihracatõnda ise % 6 lõk bir artõş meydana gelmiştir.  

 
AB ülkelerinin odun üretim, tüketim, ithalat  ve ihracat miktarlarõ bu raporun 3 

no.lu (arz-talep ilişkileri) bölümünde verilmiştir. AB ülkeleri arasõnda ithalatta en yüksek 
paya İsveç(%18), Finlandiya(%15,9), Avusturya(%15,7) ve İtalya (%13,3), ihracatta ise 
Almanya(%31), Fransa (%21,3), Avusturya (%13), İsveç(%8,6) ve Belçika �Lüksemburg 
(%7)sahiptir.  Türkiye ise 1,3 milyon m3 lük ithalat ile Danimarka, Hollanda, İrlanda, İngiltere 
ve Yunanistan�dan daha fazla ithalat miktarõna sahiptir. AB ülkeleri arasõnda Almanya, Fransa 
ve İrlanda net ihracatçõ diğer ülkeler ise net ithalatçõdõr. 

 
Odun dõş ticaretinde başlõca ithalatçõ ülkeler Japonya, Kuzey Kore, Çin, İsveç, Kanada, 

Finlandiya, Avusturya, İtalya, Norveç ve Fransa, ihracatçõ ülkeler ise Rusya federasyonu, ABD, 
Avustralya, Malezya, Şili, Almanya, Yeni Zelanda, Fransa, Çin ve Letonya�dõr. 

 
1989 yõlõna göre Japonya ve Çin�in ithalatõnda önemli miktarlarda düşüş, Kuzey Kore ve 

İsveç�in ithalatõnda ise artõşlar meydana gelmiştir.  
 
İhracatta ise ABD ve Kanada�da önemli miktarlarda düşüş kaydedilmiştir.  
 
Fiyatlar 

 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Orman Ürünleri Bülteni verilerine 

göre 1996-1998 yõllarõ arasõnda kağõtlõk odun fiyatlarõnda genel olarak bir artõş görülmekle 
birlikte artõş oranõ Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Litvanya�da yüksek Norveç, Slovenya ve 
Kanada�da düşüktür. İbreli Tomruk fiyatlarõnda genelde az oranda bir artõş olmakla birlikte 
Kanada ve Finlandiya�nõn ihracat fiyatlarõnda düşüş olmuştur. Yapraklõ tomruk fiyatlarõnda ise 
genel olarak fiyatlar az miktarda artmakla birlikte İsviçre� nin ihraç ettiği yapraklõ tomruk 
fiyatlarõnda düşüş olmuştur. Tropikal tomruk fiyatlarõnda ise dikkate değer bir artõş olmamõştõr. 
İbreli kereste fiyatlarõnda genel olarak bir artõş olmakla birlikte Kanada ve Finlandiya�nõn 
fiyatlarõnda düşüş olmuştur. Yapraklõ kereste fiyatlarõnda ise fazla bir artõş olmamõş ancak 
Tropikal kereste fiyatlarõnda dikkate değer artõş görülmüştür (Bölüm 3).  

 
Sertifikasyon 
 
Dünya ormancõlõğõndaki yeni gelişmelerden bir tanesi de ormanlarõ ya da orman 

ürünlerini sertifikalandõrma girişimidir. Sertifikasyon, "doğa-dostu tüketici" ile ürünlerini pazara 
daha büyük avantajla sunmayõ arzu eden üretici taraflar arasõnda güçlü bir ilişki kurmak suretiyle 
ormanlarõn daha iyi yönetilmesini teşvik etmek ve ormancõlõk faaliyetlerinin "sürdürülebilir 
kalkõnma" ilkelerine uygun olarak yürütülmesine yardõmcõ olmak amacõyla geliştirilmiş ve 
gönüllülük temeline dayanan yeni bir araçtõr.  
 

Gönüllülük temeline dayanan ve hukuksal bir bağlayõcõlõğõ olmayan sertifikasyonun, 
yasa, yönetmelik gibi mevzuat araçlarõnõn yerini almasõ beklenmemektedir. Yalnõzca orman 
yönetim birimi (plan ünitesi) düzeyinde uygulanabilen sertifikasyon, arazi kullanõm planlarõnõ ve 
ulusal politikalarõ doğrudan etkilememekle birlikte, bugün artõk gelişmiş ülkelerde giderek artan 
çevre dostu tüketicilerin taleplerinin karşõlanmasõnda malõn bu araç dikkate alõnarak üretimi 
önemli rol oynamaktadõr.  
 

Ormancõlõk uygulamalarõnõn bağõmsõz bir organ tarafõndan değerlendirilmesine dayanan 
bu mekanizma son yõllarda dünyada hõzla yayõlmaktadõr. Sertifikasyon ve ekolojik etiketleme 
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sürecine ilgi duyan birçok ülkede çalõşmalar yapõlmakta ve elde edilen sonuçlara göre politikalar 
belirlenmektedir. Ülkemiz için de bu aşamanõn yaşanmasõ kaçõnõlmazdõr. 

 
Sertifikalandõrma işlemi ulusal/uluslararasõ bağõmsõz kuruluşlar tarafõndan yürütülmekte; 

değerlendirmeler, ulusal düzeyde belirlenen, "sosyal", "ekonomik" ve "ekolojik" ilke ve ölçütlere 
dayandõrõlmaktadõr. 
 

Orman kaynaklarõ yöneticilerini, odun hammaddesi üreticilerini, orman ürünleri üretimi 
ve ticareti yapanlarõ, oluşturulan sertifika kuruluşlarõ yoluyla, isteğe bağlõ bir izleme-denetim 
düzeni içerisine alarak, başarõlõ bir sürdürülebilir orman yönetimi doğrultusunda yönlendirmeye 
çalõşan sertifikasyon mekanizmasõnda aranan en temel ölçütler ormanlarõn 'çevresel açõdan 
uygun', 'toplumsal açõdan yarar sağlayõcõ' ve 'ekonomik açõdan uygulanabilir' bir şekilde 
yönetilmesidir. Orman ürünü tüketicileri de sertifikasyon sisteminin ayrõlmaz  parçasõdõr. Bunun 
için bu gruba özel bir önem verilmesi ve tüketicinin bilinçlendirilmesi kaçõnõlmazdõr. 
 

Bugüne kadar sertifikasyon doğrultusunda yapõlmõş girişimler içerisinde, dünya ölçeğinde 
en çok yer bulanõ, ormancõlar, çevre örgütleri, orman sahipleri, orman sanayicileri, yerel 
kuruluşlar, ormancõlõkla ilgili kamu kurumlarõ ve orman ürünleri sertifikalandõrma enstitüleri gibi 
farklõ gruplarõn temsilcileri tarafõndan 1992'de kurulmuş olan ve merkezi Meksika'da bulunan 
Forest Stewardship Council (FSC)'dir.  
 

Sertifikalandõrma süreci normal olarak iki bölümden oluşmaktadõr: 
 

• Orman yönetiminin sertifikalandõrõlmasõ  
 

• Ürünün sertifikalandõrõlmasõ 
 

Buna göre sertifikalandõrmanõn hedefleri şöylece özetlenebilir: 
 
 1. Orman yönetiminin iyileştirilmesi, 
 
 2. Sertifikalõ ürünün pazara girişinin sağlanmasõ, 
 

3. Orman yöneticisinin itibarõnõn iyileştirilmesi. 
Korumacõ gönüllü kuruluşlar daha çok ilk hedef üzerinde; orman endüstrisi ise ikincisi 

üzerinde yoğunlaşma eğilimindedir. Bu ilgi ayrõlõğõ çelişki yaratabilir gibi görünse de, 
sertifikalandõrmanõn uzun dönemde başarõlõ olmasõ her iki amacõn da gerçekleştirilebilmesi ile 
mümkündür. 

 
17.2.4.  Politika, Planlama ve Kurumsal Düzenlemeler 

 
Dünyada, kapsamlõ ulusal ormancõlõk sektörü planlama süreçlerine ve sürdürülebilir 

orman yönetimine imkan sağlayan politikalara yaygõn olarak önem verilmeye başlanõlmõştõr. 
Ulusal Ormancõlõk Programlarõ olarak nitelendirilen  birçok sektörel planlama çalõşmasõ, 
ortak bir prensipler ve yaklaşõmlar topluluğu üzerinde yoğunlaşmõştõr. Bu stratejik 
çalõşmalar Ulusal Orman Plan ve Programlarõ ile Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkõnma 
Konferansõ�nõn sürdürülebilir orman yönetimine ilişkin tavsiyeleri arasõnda uyumu sağlayan 
vasõtalarõ oluşturmaktadõr. Ulusal Ormancõlõk Programlarõ, Hükümetlerarasõ Ormancõlõk Paneli 
ve Forumu tarafõndan da onaylanmõştõr.  

 
Ulusal Ormancõlõk Programlarõnõn temel prensipleri aşağõdaki şekilde 

belirlenmiştir: 
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• Ulusal Hükümranlõk haklarõ ve ülke liderliği 
• Ulusal politikalar ve uluslar arasõ taahhütlerle uyum 
• Ülkenin sürdürülebilir kalkõnma stratejilerine entegrasyonu  
• Ortaklõk ve katõlõm 
• Bütünsel ve sektörler arasõ yaklaşõmlar 
• Politika ve kurumsal reform ve kapasite geliştirme. 

 
Uluslar arasõ ekonomik ilişkilerdeki hõzlõ gelişmeler ulusal politika gündemlerini 

yönlendirmeye devam etmektedir. Ülkeler arasõndaki büyük farklõlõklara rağmen üç ortak 
nokta açõğa çõkmaktadõr; 

 
1) Politika reformlarõnõn kompleks yapõsõ ve bunlarõn kesin olmayan etkilerinin ulusal 

politika belirleyicileri tarafõndan daha iyi anlaşõlmasõ, 
 

2) Ormanlar ile ekonominin diğer sektörleri arasõndaki ilişkilerin daha iyi anlaşõlmasõ, 
 

3) Politik ifadelerin, onlarõ uygulamak için güçlü kurumsal kapasiteye sahip olmadan, 
pratikte fazla anlam ifade etmeyeceği. 

 
Son yõllarda dünyada ormanlarla ilgili yasalarõn revize edilmesinde önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir.  Ancak bu reform çalõşmalarõnõn sonuçlarõ çok çeşitli olmuştur. Genel olarak 
1990 dan sonra yapõlan düzenlemelerde, devlet yönetimi üzerinde yoğunlaşan ve ormanlarõ 
ekonomik kaynaklar olarak planlayan yaklaşõmlardan uzaklaşõldõğõ görülmektedir. Buna karşõlõk 
orman yönetiminde başta ormanlarõn çevresel ve sosyal fonksiyonlarõna önem veren çok amaçlõ 
yaklaşõmlara olmak üzere kamunun ve halkõn daha yaygõn ve etkin katõlõmõna verilen önem 
artmõştõr. Bu çerçevede, yapõlan çalõşmalarda özellikle; yerel orman yönetimlerinin 
geliştirilmesine, ormanlarõn çevresel fonksiyonlarõnõn artõrõlmasõna ve yönetim planlamasõna 
önem verildiği görülmektedir.   

 
Milli ekonomik politikalardaki ve ormanlara olan sosyal taleplerdeki değişiklikler, 

hükümetlerin orman yönetimine ilişkin düzenlemelerini ve kuruluşlarõnõ doğrudan ve kapsamlõ 
bir şekilde etkilemektedir. Orman idarelerinin rollerinde değişimler olmakta, yerinden yönetime 
geçiş hõzlanmakta ve ormancõlõk araştõrmalarõnda ve eğitimlerde değişiklik olmaktadõr.   

Birçok ülkede merkezi yönetimler geleneksel rollerinden uzaklaşmõşlardõr. Merkezi 
yönetimlerin bu sorumluluklarõndan uzaklaşmalarõ dört ana şekilde ortaya çõkmaktadõr; 

 
1) Özelleştirmenin en yoğun şeklinde, ormanlarõn ve kamu orman kurumlarõnõn büyük bir 

bölümü yönetim haklarõ ve işletme sorumluluklarõ ile birlikte özel sektöre devredilmiştir 
(Ör. Yeni Zelanda ve İngiltere). 

 
2) Kamu kurum ve kuruluşlarõ hazõrladõklarõ planlarõn uygulanmasõnõ özel sektöre 

devretmişlerdir(Ör. Kontratlõ üretim). 
 

3) Bazõ ülkelerde orman yönetim stratejilerinin ve planlarõnõn formule edilmesi ve 
uygulanmasõ yerel yönetimlere devredilmiştir.  

 
4) Bazõ ülkelerde(Gana, Uganda, Zambia,...) ise yarõ otonom kuruluş-özel sektör-kamu 

ortaklõğõ oluşturmuştur. Örneğin, Endonezya ve Malezya bazõ faaliyet alanlarõnda 
(araştõrma, yayõm vb.) özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile ortaklõklar 
geliştirmişlerdir.  
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Ancak bu uygulamalara ilişkin sonuçlarõn, ormanlarõn fonksiyonel değerlerinden 
toplumun bütün katmanlarõnõn sağladõğõ yarar açõsõndan çok ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi 
ve değerlendirilmesi büyük bir önem arzetmektedir. 

 
17.2.5. Uluslararasõ Diyalog ve Girişimler 

 
17.2.5.1.   BM Çevre ve Kalkõnma Konferansõ Süreci 

 
1992 yõlõnda Rio�da yapõlan UNCED toplantõsõnda, ormancõlõk alanõnda meydana gelen 

yeni gelişmeler ve orman kaynaklarõnõn sağlõklõ bir çevre ve dünyanõn geleceği açõsõndan sahip 
olduğu önem ile azalmalarõ ve/veya tükenmeleri halinde meydana gelecek felaketler çok çarpõcõ 
şekilde vurgulanmak suretiyle, bir dizi küresel boyutlu tedbirlerin alõnmasõ hususunda ülke 
delegeleri önemli taahhütlerde bulunmuşlardõr. Bu tarihten itibaren, 1970 li yõllarda gelişen ve 
yaygõnlaşan sosyal içerikli ormancõlõk fikir ve yaklaşõmlarõnõ daha geniş ilgi gruplarõna 
ulaştõrmak ve yeni boyutlar kazandõrmak amacõyla  bütün orman tiplerinde sürdürülebilir 
yönetim kavramõ ortaya çõkmõştõr.  

 
Sürdürülebilir orman yönetiminin uluslararasõ müzakereleri ile ulusal seviyedeki uygulama 

ilkelerine dair genel esaslar, UNCED de Gündem 21 kapsamõnda ormansõzlaşma ile mücadele, 
hassas ekosistemlerin yönetimi çerçevesinde çölleşme ve kuraklõkla mücadele, sürekli ve dengeli 
dağ yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasõ gibi doğrudan ormanlara ilişkin metinler 
yanõnda ayrõca ormancõlõk prensipleri adõ altõnda kapsamlõ bir metin yayõnlanmõştõr. Ülkeler için 
tavsiye ve yön gösterici nitelikteki bu belgelerde, gündeme getirilen global ormancõlõk 
konularõnõn uluslararasõ bir diyalog mekanizmasõ ile yürütülmesine olan ihtiyaç, 1995 yõlõnda 
Sürdürülebilir Kalkõnma Komisyonu' nun  (CSD) 3 üncü oturumunda, sadece dünya ormancõlõk 
müzakeresini sürdürmek üzere görevli bir organ niteliğindeki Hükümetlerarasõ Ormancõlõk 
Paneli (IPF) tesis edilmesi ile sonuçlandõ. 

 
VII. plan döneminde, faaliyetleri Orman Bakanlõğõnca da yakõndan izlenen IPF, dört defa 

toplantõ yaparak, dünya ormanlarõnõn sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanmasõna yönelik 
olarak yapõlan uzun müzakerelere ilişkin yüzlerce sayfaya varan dokümanlar yayõnlayarak dünya 
kamu oyunun bilgisine sunmuştur. 

 
1997 deki son oturumda, IPF, ulusal ormancõlõk programlarõ, orman kaynaklarõ 

envanteri, kriter ve göstergeler, geleneksel ormancõlõk bilgi ve deneyimleri ve 
ormansõzlaşmanõn nedenlerinin belirlenmesi gibi küresel ormancõlõkla ilgili temel hususlarõ 
kapsayan 12 program elementini kapsayan 100 den fazla faaliyet önerilerini Sürdürülebilir 
Kalkõnma Komisyonuna sunarak misyonunu tamamlamõştõr. 

 
1997 yõlõnda toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Oturumunda IPF önerileri 

kabul edilerek sürdürülebilir ormancõlõk konusunda sürdürülen bu küresel diyalogun devam 
ettirilmesi ve IPF sürecinde askõda kalan ve sonuçlandõrõlmayan mali, teknoloji transferi, ticaret 
ve çevre, kuruluşlar ve yasal enstrümanlar gibi ormancõlõk konularõ ile ilgili diyalogun 
sürdürülmesi amacõyla, Sürdürülebilir Kalkõnma Komisyonu (CSD) altõnda Hükümetler Arasõ 
Ormancõlõk Formu (IFF) kurulmasõ ve 2000 yõlõnda CSD�ye rapor vermesi öngörülmüştür. 

 
Ekim 1997 deki IFF in birinci oturumunda, 3 kategori ve 8 bölümden oluşan iş programõ 

kararlaştõrõlmõştõr.  
 
IFF sürecinde gerçekleştirilen çalõşmalar arasõnda en önemlisi kategori III ün kapsamõnõ 

oluşturan tüm orman tiplerinin yönetimi, korunmasõ ve sürdürülebilir gelişimi için uluslar arasõ 
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düzenleme ve mekanizmalar üzerine konsensüs sağlanmasõ ile ilgili Kosta Rika - Kanada 
Girişimin başlatõlmõş olmasõdõr.  

 
Uzmanlar toplantõsõ ve bölgesel toplantõlardan oluşan Kosta Rika-Kanada girişiminin 

Yakõndoğu, Kafkaslar, Orta ve Güney Asya Bölgesel Toplantõsõ 1999 Ekim ayõnda ülkemizde 
yapõlmõştõr. Orman Bakanlõğõnca organize edilen toplantõ, bu girişimin 8 bölgesel toplantõsõndan 
biridir. Bu bölgesel toplantõya 26 ülkeden  78 katõlõmcõ iştirak etmiş ve raporu Kanada�da 1999 
Kasõm ayõnda yapõlan sonuç toplantõsõnda sunulmuştur. 

 
17.2.5.2. Diğer Küresel ve Bölgesel Girişimler 

 
17.2.5.2.1. Uluslararasõ Sözleşmeler ve Anlaşmalardaki Gelişmeler 

 
(i) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi  

 
1992 deki Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkõnma Konferansõnda kabul edilen bu 

sözleşmenin amacõ, küresel iklim sisteminin insan faktöründen kaynaklanan etkilerle, 
atmosferdeki sera etkisi yapan gazlarõn yoğunlaşmasõnõn dengede tutulmasõnõ sağlamaktõr. 1998 
itibariyle sözleşme kapsamõnda önerilen 97 projeden 14 ü ormancõlõk sektörüyle ilgili 
bulunmaktadõr. 

 
1997 deki, sözleşmeye taraf olan organlarõn katõldõğõ 3 üncü Konferansta (Kyoto 

Protokolü olarak da ifade edilmektedir) emisyon azaltõlmasõ için yasal bağlayõcõ nitelikte 
taahhütler tesis edilmesi yolunda daha ileri adõmlar atõlmõştõr. 

 
1998 yõlõndaki oturumda ise Sözleşme bünyesindeki �Bilimsel ve Teknik Tavsiye 

Grubundan (SBTA) ve Hükümetler arasõ İklim Değişikliği Panelinden (IPCC)� 2000 yõlõ Haziran 
ayõna kadar karbon emisyonu ile ilgili olarak Kyoto Protokolünün uygulamalarõna yardõmcõ 
olmasõ için bir özel rapor hazõrlamalarõ istenmiştir. 

 
(ii) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

 
Ülkemizin de 1996 yõlõnda taraf olduğu bu sözleşmenin, 1998 Mayõs ayõnda 

Slovakya�daki dördüncü konferansõnda orman biyolojik çeşitliliği ile ilgili önemli anlaşmalar 
sağlanmõştõr. Ormancõlõkla ilgili üç safhadan oluşan 3 yõllõk bir planlama çalõşmasõ ile, biyolojik 
çeşitliliğin korunmasõ ve sürdürülebilir kullanõmõ için ekosistem yaklaşõmlarõnõn geliştirilmesi 
önerilmektedir. 

 
(iii) BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 

 
Rio zirvesinde oluşan görüşler doğrultusunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 

47/188 sayõlõ kararõ ile çölleşme ile mücadele ve kuraklõğõn etkisinin azaltõlmasõ için uluslar arasõ 
bir sözleşme hazõrlanmõştõr. 

 
Sözleşme, 1996 yõlõnda yürürlüğe girmiş olup Türkiye tarafõndan 1998 yõlõnda 

onaylanmõş ve taraf olunmuştur. Sözleşme; çölleşme ile mücadele ve kuraklõğõn etkisinin 
azaltõlmasõ için kõrsal fakirlikle mücadele, katõlõmcõlõk ve doğal kaynaklarõn sürdürülebilir 
yönetimini esas alan ulusal eylem programlarõnõn hazõrlanmasõnõ ve uygulanmasõnõ bu maksatla 
ulusal mali kaynaklarõn harekete geçirilmesini, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere mali 
kaynak yardõmõ yapmasõnõ, ulusal, alt bölgesel ve bölgesel bazda işbirliğini ve koordinasyonu 
öngören, hukuken bağlayõcõlõğõ olan bir sözleşmedir. 
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Sözleşmenin Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler ve Kuzey Akdeniz olmak üzere 
dört uygulama eki vardõr. Türkiye Kuzey Akdeniz ekinde yer almakta olup ulusal eylem 
programõ hazõrlõk safhasõndadõr. 

 
(iv) Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslar Arasõ   

         Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) 
 
Türkiye�nin de taraf olduğu bu anlaşma, 1975 de yürürlüğe girmiştir. Orman ağaç türleri 

de dahil olmak üzere, nesli tükenme tehlikesi ile karşõ karşõya olan türlerin listesi ile ilgili 
tartõşmalar bir dizi toplantõlarda sürdürülmüştür. 

 
Kosta Rika tarafõndan büyük yapraklõ Maun (Sustenia macrophylla) ağacõnõn sözleşmenin 

Ek III Listesine ilave edilmesi önerisi 1995 yõlõnda yürürlüğe girmiştir. Diğer Maun türlerinin de 
Ek III�e dahil edilmesi hakkõndaki Brezilya ve Bolivya önerileri de 1998 yõlõnda uygulamaya 
konulmuştur. CITES�in 1997 yõlõnda Zimbabwe de yapõlan 10 uncu konferansõnda ABD ve 
Bolivya tarafõndan büyük yapraklõ maunun II Nolu listeye alõnmasõ önerisi kabul edilmemiştir.  

 
Bu dönemde CITES çerçevesinde yapõlan önemli faaliyetler, gene Maun ağacõyla ilgili 

olarak yapõlan konferansõn izlenmesi için oluşturulan Maun Çalõşma Grubu toplantõlarõnda ve 
özellikle Amazon ülkelerindeki türlerinin Ticareti ile ilgili tartõşma ve müzakereler çerçevesinde 
sürdürülmüştür. 

 
(v) Uluslararasõ Tropikal Kereste Anlaşmasõ (ITTA) 

 
Uluslararasõ Tropikal Kereste Organizasyonuna (ITTO) bağlõ olarak oluşturulan bu 

anlaşma, 28 üretici, 25 tüketici ve Avrupa Birliği olmak üzere 54 üyenin imzalamasõ ile 1997 de 
yürürlüğe girmiştir. Üç yõllõk bir uzatma imkanõ ile anlaşma dört yõl süreli olup (2001),  10 yõllõk 
bir geçerliliğe sahiptir. 

 
Yürürlükteki anlaşma hükümleri sürdürülebilir orman yönetimine bir önceki 10 yõllõk 

dönemden (1985-1995) daha fazla itina göstermekte olup, ITTO nun �2000 Yõlõ Amacõ� 
programõna odaklanmõş bulunmaktadõr. 

 
 

17.2.5.2.2. Sürdürülebilir Orman Yönetimi İçin Kriter ve Göstergelerdeki  
                  Gelişmeler 

 
Ulusal şartlarõndaki ormancõlõk bilgilerini ve ormancõlõk yönetimindeki eğilim, gelişme 

ve değişmeleri belirlemede kullanõlmak üzere geliştirilen kriter ve göstergeler, sürdürülebilir 
orman yönetimine gidiş yolundaki izleme ve değerlendirme stratejilerine ilişkin genel çerçeveleri 
belirleme araçlarõdõr. Bu çerçevede, ülkemiz dahil 150 den fazla ülke ulusal seviyede kriter ve 
göstergelerin uygulanmasõ için uluslar arasõ süreçlerde yer almõştõr. Bu süreçler; ITTO Süreci, 
Helsinki Süreci (Tüm Avrupa Süreci), Montreal Süreci, Tarapoto Süreci (Amazon işbirliği 
Antlaşmasõ), Kurak Afrika Süreci, Yakõn Doğu Süreci, ve Lepaterique Süreci (Orta Amerika 
Süreci) olmak üzere 7 bölgesel ve eko-bölgesel girişim halindeki süreçler ve girişimlerdir. 

 
Avrupa Ormanlarõnõn Korunmasõ Bakanlar Konferansõ  
(Helsinki Prosesi = Tüm � Avrupa Süreci) 

 
Ülkemizi de yakõndan ilgilendiren ve katõldõğõmõz uluslararasõ ormancõlõk faaliyetlerinin 

en önemlilerinden biridir. 1990 yõlõnda Strazburg Konferansõ ile başlayan süreçte, 1993 yõlõnda 
Helsinki Konferansõ ve 1998 yõlõnda Lizbonda gerçekleştirilen üç adet Bakanlar Konferansõnda  
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sõrasõyla 6, 4 ve 2 adet  olmak üzere toplam 12 karar Tüm Avrupa Sürecindeki çalõşmalarõn 
esasõnõ belirlemektedir. 

 
Lizbon Konferansõnda alõnan iki karardan biri (L1) Avrupa ormanlarõnõn sosyal ve 

ekonomik boyutlarõnõn değerlendirilmesi ve geliştirilmesi yönündeki taahhütlerden ve ilkelerden 
oluşmaktadõr. Lizbon Konferansõnõn ikinci kararõ (L2) ise, sürdürülebilir orman yönetimi için altõ 
adet Tüm-Avrupa Kriteri ile orman yönetim birimlerinde pratik ve uygulanmasõ gönüllü esasa 
bağlõ olan Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Uygulanma Düzeyi Kõlavuzlarõ zikredilmiştir. 

 
Bu konferans çerçevesinde gerçekleştirilen üç adet izleme toplantõsõna Bakanlõğõmõz 

temsilcileri de katõlarak toplantõlar sonunda geliştirilen �Bakanlar Konferansõ İzleme Sürecine 
İlişkin Çalõşma Programõ� nõn oluşturulmasõna katkõda bulunmuşlardõr. 

 
17.2.5.2.3. Diğer Girişimler 

 
- G8 Ülkelerinin Ormancõlõk Faaliyet Programõ 

 
1997 de G8 ülke başkanlarõ, Denver deki toplantõda bir eylem programõ oluşturulmasõ 

için ilk adõmõ atmõşlardõr. 1998 Mayõs ayõnda Birmingham�daki zirve toplantõsõnda bu eylem 
programõ önerisi; ormanlarõn değerlendirme ve izlenmesi, ulusal ormancõlõk programlarõ, 
korunan alanlar, özel sektör ve illegal üretim olmak üzere beş program alanõnda uygulanmaya 
konulmasõ taahhüt edilmiştir. 

 
- Model ve Demonstrasyon Ormanlarõ  

 
Uluslararasõ Model Orman Network�u çerçevesinde ve Kanada'nõn  koordinasyonu ile  

Kanada, Meksika, Rusya ve ABD�de model orman alanlarõ tesis edilmiştir. Çok sayõda ülke ise 
model orman kurma hazõrlõğõ içinde bulunmaktadõr. Bu ormanlar, çok çeşitli ve değişken çevre, 
sosyal ve ekonomik şartlarõ temsil etmekteler ve orman yönetiminde eğitimin geliştirilmesi için 
metod ve kavramlarõn karşõlaştõrõlmasõ fõrsatõ sağlanmaktadõr. 

 
- XI. Dünya Ormancõlõk Kongresi 

 
VII. Plan döneminde, ülkemizin uluslararasõ düzeydeki ormancõlõk ilişkileri bakõmõndan 

en önemlisi ülkemizde düzenlenen XI. Dünya Ormancõlõk Kongresidir. 1997 Ekim ayõnda 
yapõlan bu Kongre Orman Bakanlõğõ�nõn organizasyonu ile Antalya�da düzenlenmiştir. 

 
Her 6 yõlda bir yapõlmakta olan ve ormancõlõk sektörünün küresel gelişmesine teknik bir 

forum olarak hizmet eden ormancõlõk kongrelerinin XI incisi olan bu kongre, 149 ülkeden 4417 
katõlõmcõ ile şimdiye kadar yapõlan en kapsamlõ ormancõlõk kongresi olmuştur. 

 
50 ülkenin ormancõlõktan sorumlu bakanõnõn katõldõğõ gayri resmi Bakanlar toplantõsõ, 60 

civarõnda teknik oturum, gençler ve kadõnlar için özel oturumlar, ormancõlõk konularõnda 
muhtelif uluslararasõ yarõşmalar, 24 civarõnda yan toplantõ ve Kongre sonunda yayõnlanan 
Antalya Deklârasyonu ile XI. Dünya ormancõlõk Kongresi oldukça yoğun ve hareketli 
çalõşmalarla beğeni kazanan başarõlõ bir Kongre olarak tamamlanmõştõr. 

 
Uluslararasõ ormancõlõk alanõnda çalõşmalar yapan kayda değer diğer girişimler;  

 
- Silva   Mediterranea   (Akdeniz  Ormancõlõk  Sorunlarõ   Komitesi):   FAO bünyesinde  
    Bölgesel Ormancõlõk İşbirliğinde 26 üyesi bulunan  50 yõllõk  bir komitedir. 
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- Diğer Uluslar arasõ Sivil Örgütler ve Özel Sektör Girişimleri   
 

- Ormanlar ve Sürdürülebilir Kalkõnma Dünya Komisyonu: 25 üyeden oluşan,  bağõmsõz 
bir kuruluştur.  1995 de kurulmuştur. 

 
17.3. Dõş İlişkiler 

 
 Dünyada son yõllarda ormansõzlaşma, çevre ve orman kaynaklarõnõn korunmasõnõn ön 
plana çõkmasõ ve bu konuda etkin uluslararasõ faaliyetlerin başlamasõ, 1991 yõlõnda Orman 
Bakanlõğõ�nõn yeniden kurulmasõ ve Balkanlar, Kafkaslar ile Orta Doğu�da meydana gelen 
değişimler ve bu durumun uluslararasõ düzeyde ülkemize yeni bir konum kazandõrmõş olmasõ 
gibi hususlar göz önünde bulundurularak,  uluslar arasõ ikili ilişkiler, çok taraflõ ilişkiler, 
uluslararasõ kuruluşlarla ilişkiler ve dõş kaynaklõ  projeler konularõnda ilişkilerimiz yakõn işbirliği 
içerisinde ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. 
 

17.3.1. İkili İlişkiler 
 
 Yabancõ ülkeler ile olan ikili ilişkiler; Bakanlõklar arasõ İşbirliği Protokolleri, Karma 
Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantõlarõ ve Tarõm Alt Komiteleri kapsamõnda imzalanan 
protokoller çerçevesinde yürütülmektedir. 
 

KEK  toplantõlarõ ile Tarõm Alt Komite toplantõlarõna etkin bir şekilde katõlõm sağlanmõş 
ve toplantõlar sonucu imzalanan protokollerde yer alan ve Orman Bakanlõğõnõn faaliyet alanõna 
giren konularda gerekli çalõşmalar yapõlmõş ve halen sürdürülmektedir. Mevcut ikili ilişkilerin 
yanõnda yeni ilişkilerin başlatõlmasõna ve geliştirilmesine büyük önem verilmiş, bu amaçla 6 
Bağõmsõz Türk Cumhuriyeti (Kõrgõzistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, 
Azerbaycan-1997), Arnavutluk (1997), İran (1998), Çin Halk Cumhuriyeti (1997) ve KKTC 
(1995, 1997, 1998 ve 1999) ile karşõlõklõ işbirliği protokolleri imzalanmõş ve bu protokoller 
çerçevesinde hazõrlanan yõllõk programlara göre ilişkiler sürdürülmektedir.  
 

Bu protokoller çerçevesinde gerçekleştirilen bilgi, doküman ve uzman değişimi ve teknik 
inceleme gezisi organizasyonuna ilave olarak  Azerbaycan, Arnavutluk ve K.T.T.C.�ne muhtelif 
araç-gereç ve ekipman hibe edilmiştir. 

Orman Bakanlõğõnca, ormancõlõk alanõnda mevcut ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek 
amacõyla yukarõda bahsedilen teşebbüslerde bulunulmasõna rağmen maddi kaynak eksikliği ve 
faaliyetlere finans  sağlamadaki güçlükler nedeniyle çoğu ülkelerle olan ilişkilerimiz uzman, bilgi 
ve materyal değişimi gibi konularla sõnõrlõ kalmõştõr. 

 
 Avrupa Topluluklarõ ile bilgi alõşverişi, teknik konularda yardõmlaşma, AT Komisyonunda 
staj ve uluslararasõ eğitim düzenlenmesi konularõnda işbirliği gerçekleştirilmiştir.   
 
 Türkiye-Avrupa Birliği ortaklõk rejimi, gümrük birliğinin kuruluşunun tamamlanmasõna 
ilişkin 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõnõn yürürlüğe girmesi ve 1.1.1996 
tarihinde gümrük birliğinin tesis edilmesiyle birlikte �Gümrük Birliği Hazõrlõk Programõ� 
çerçevesinde yapõlan çalõşmalar yoğunluk kazanmõştõr. Mevzuat Uyum Çalõşmalarõ (Ormancõlõk) 
devam etmektedir. Topluluk mevzuatõnõn ormancõlõkla ilgili bölümlerinin derlenmesi, 
güncelleştirilmesi ve tercüme edilmesi çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 
 

17.3.2. Çok Taraflõ İlişkiler 
 
 Çok taraflõ ilişkiler, Birleşmiş Milletler(UN), Ekonomik İşbirliği ve Kalkõnma 
Teşkilatõ(OECD), Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ (ECO) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
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Teşkilatõ(KEİB) gibi organizasyonlar kapsamõnda gerçekleştirilen ormancõlõkla ilgili faaliyetler 
çerçevesinde yürütülmektedir. 
 
 Uluslararasõ kuruluşlarca düzenlenen toplantõ, konferans, seminer  ve bu kapsamda 
yürütülen faaliyetlere Orman Bakanlõğõnca etkin katõlõm sağlanmõş ve bir taraf/üye ülke olarak 
görüşlerimizin yansõtõlmasõna ve sorumluluklarõmõzõn en iyi şekilde yerine getirilmesine özen 
gösterilmiştir. Avrupa Ormanlarõnõn Korunmasõ Bakanlar Konferanslarõna ve bu Konferanslarõn 
hazõrlõk ve uygulamayõ izleme toplantõlarõna taraf ülke olarak katõlõm sağlanmõştõr. Toplantõlar ve 
faaliyetler çerçevesinde alõnan kararlarla ilgili ülke uygulamalarõnõ belirlemek ve izlemek üzere 
Orman Bakanlõğõ bünyesinde koordinatörlük sistemleri oluşturulmuştur. 
 

BM Çevre ve Kalkõnma Konferansõ ((UNCED) Rio Zirvesi) �nda alõnan ve bağlayõcõ 
olmayan kararlarõn uygulanmasõnõ sağlamak için uluslararasõ düzeyde bir uzlaşmaya varmak 
amacõyla BM Sürdürülebilir Kalkõnma Komisyonu (CSD) bünyesinde kurulan ve daha sonra bir 
Foruma dönüştürülen  Hükümetler arasõ Ormancõlõk Paneli�nin toplantõlarõna  katõlõm sağlanmõş 
olup, kararlaştõrõlan faaliyet önerilerinin ülkemiz açõsõndan uygulanabilirliğinin tespiti 
çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 
 

Ülkemizin taraf olduğu ve yasal bağlayõcõlõğõ olan uluslararasõ sözleşmelerin gerek 
taraflar konferanslarõna gerekse hazõrlõk toplantõlarõna katõlõm hususunda devamlõlõk esasõna 
dikkat edilmekte ve bu sözleşmelere ilişkin olarak Orman Bakanlõğõ  bünyesinde Çalõşma 
Gruplarõ belirlenerek  tabandan tavana sürdürülebilir orman yönetimi yaklaşõmõ doğrultusunda 
faaliyet çerçevelerinin oluşturulmasõna devam edilmektedir.  
 
 Belirtilen bu faaliyetler çerçevesinde Orman Bakanlõğõ, 1995 yõlõndan günümüze kadar 
Uluslararasõ düzeyde; 
 

6 adet toplantõ; 
 
-Avrupa ormanlarõnõn korunmasõ ve sürdürülebilir yönetiminde müştereken uygulanmasõ 
öngörülen 6 kriter ve bu kriterleri destekleyen tanõmlayõcõ  sayõsal göstergelerin ele alõndõğõ  
Helsinki Bakanlar Konferansõ İzleme Toplantõsõ(1995) 
 
-Avrupa ormanlarõnõn sürdürülebilir yönetimi, Avrupa Ormancõlõk Komisyonu faaliyetleri ve 
diğer ormancõlõk konularõnõn tartõşõlarak ortak kararlarõn alõndõğõ Avrupa Ormancõlõk 
Komisyonu (EFC)  27. Dönem Toplantõsõ(1995) 
 
-Orman yönetimine ilişkin politikalarõn farklõ boyutlarõnõn, toplum ormancõlõğõnda ihtilaf 
yönetimi ve politika sürecine ilişkin deneyimlerin tartõşõldõğõ  Uluslararasõ  İhtilaf Yönetimi ve 
Toplum Ormancõlõğõ Toplantõsõ(1997) 
 
- Çölleşme  ve kuraklõkla ilgili problemlerin aciliyeti ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesinin aktif olarak uygulanmasõna olan ihtiyacõn vurgulandõğõ Çölleşmeyi 
Önlemede Ormancõlõğõn Rolü Toplantõsõ(1997) 
 
-Akdeniz Bölgesinde Komite çalõşmalarõnõn, bilgi değişiminin ve diğer birimlerle işbirliğinin 
öneminin vurgulanarak çalõşma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik önerilerin getirildiği 
AFWC/EFC/NEFC Akdeniz Ormancõlõk Sorunlarõ Komitesi-Silva Mediterranea 
17.Oturumu(1997) 
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-Yasal bağlayõcõlõğõ olan ve yasal bağlayõcõlõğõ olmayan uluslar arasõ mekanizma ve 
düzenlemelerdeki ormancõlõğõn yeri ve karşõlaşõlan problemlerin çözüm önerilerinin tartõşõldõğõ  
Ormancõlõkta Uluslararasõ Mekanizma ve Düzenlemeler Konulu Toplantõ(1999) 
 

2 adet workshop; 
 
- Odunun geridönüşümü, enerji üretinindeki payõ ve buna ilişkin pazar durumlarõnõn ele 
alõndõğõ Geridönüşüm, Enerji ve Pazar Etkileşimleri Konulu Workshop(1998) 
 
 
-Yakõn Doğu ve Orta Asya ülkelerinde ulusal ormancõlõk programlarõnõn tartõşõldõğõ  Ulusal 
Ormancõlõk Programlarõ Konulu  Workshop(1999)  ve  
 

1 adet kongre�ye, 
 
- Ormancõlõğõn olimpiyatõ sayõlan ve 149 ülkeden, 4417 katõlõmcõnõn yer aldõğõ XI. Dünya 
Ormancõlõk  Kongresi(1997)�nin organizasyonunu üstlenmiş ve bunlara ev sahipliği yapmõştõr. 
 

17.3.3. Dõş Kaynaklõ Projeler 
 

Giderek artan dünya nüfusu ve buna karşõn giderek azalan doğal kaynaklarõn 
kullanõmõndan ortaya çõkan sorunlar artõk günümüz dünyasõnda tek bir ülkenin sorunu olmaktan 
çõkõp uluslararasõ toplumun bir sorunu haline gelmiştir. Orman Bakanlõğõnca, etkin bir 
sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi geliştirmeyi ve uygun katõlõmcõ yaklaşõm modellerinin 
geliştirilmesi ve uygulanmasõnõ hedefleyen bir dizi dõş kaynaklõ proje uygulamaya konmuş, bir 
kõsõm proje de uygulama aşamasõna getirilmiştir.  
 

A. Uygulamalarõ Tamamlanan Projeler 
 
1- Kavakçõlõğõ Geliştirme Projesi (FAO) 1960 
2- Ormancõlõk ve Orman Endüstrisinin Geliştirilmesi (FAO) 1966-74 
3- Türkiye�de Endüstriyel Ağaçlandõrmalarõn Geliştirilmesi (FAO) 1971-77 
4- Güney Türkiye Ormanlarõnõ Geliştirme Projesi  (WB) 1974-79 
5- Kuzey Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgesinde Orman Endüstrisi (FAO) 1976-78 
6- Kuzey Türkiye Ormancõlõk Projesi (WB) 1978-88 
7- Akdeniz Ormancõlõk Projesi (Avrupa Yatõrõm Bankasõ) 1978-87  
8- Türkiye�de Endüstriyel Orman Ağaçlandõrmalarõ (FAO) 1982-86 
9- Yapraklõ Tür Orman Ağaçlandõrmalarõ (UNDP/FAO) 1982-86 
10- Karadeniz Ormancõlõk Projesi (FAO) 1985-1987  
11- Altõ İlde Erozyon Kontrol ve Mera Islahõ Projesi (WFP) 1986-1995 
12- Akdeniz Ormanlarõ Kağõt  Projesi (FAO) 1987-89 
13- Çoğul Amaçlõ Yapraklõ Tür Pilot Ağaçlandõrmalarõ (UNDP/FAO) 1987-91 
14- Okaliptüs Geliştirme Projesi (ODI) 1987 
15- Türk � Alman Ormancõlõk Projesi (GTZ) 1988-98 
16- Ormanlarda Yenilebilir Mantar Üretimine Yardõm Projesi (FAO) 1989-90  
17- Türkiye Kavakçõlõğõ Geliştirme Projesi (İtalya) 1989-93, 1997-99 
18- Sosyal Ormancõlõk Kavramõ Üzerine Eğitim (FAO) 1992-93 
19- Türkiye'de Uygun Toplum Ormancõlõğõ Modellerinin Geliştirilmesi Prj. (FAO) 1992-95 
20- Türkiye'de Tüplü Fidan Üretimi ve Ağaç Islahõ Tekniklerinin Geliştirilmesi  Projesi 

(Finlandiya) 1992-96, 1998-99 
21- Akdeniz ve Yakõndoğu Bölgesinde Ormancõlõk ve Gõda Güvenliği Prj. (FAO) 1992-98 
22- Proje Hazõrlanmasõ ve Uygulanmasõ Konusunda Eğitimcilerin Eğitimi Prj. (FAO)1997-98 
23- Milli Parklar ve Korunan Alanlarõn Yönetimi Projesi (FAO) 1997-98 
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24- Türkiye�de Orman Yangõnõ ve Modern Önleme ve Kontrol Stratejilerinin Geliştirilmesi 
Projesi (FAO) 1998-99 

25- Bingöl-Muş Kõrsal Kalkõnma Projesi (IFAD) 1990-1999 
 
B. Uygulamasõ Devam Eden Projeler: 

 
1- Yozgat Kõrsal Kalkõnma Projesi (IFAD) 1991 
2- Tarõmsal Araştõrma Projesi (WB) 1992  
3- Doğu Anadolu Su Havzasõ Geliştirme Projesi (WB) 1993 
4- Ormancõlõk Sektör İncelemesi Projesi (WB) 1997 
5- Orman Bilgi Sistemleri Projesi (Finlandiya) 1998 
6- Ordu-Giresun Kõrsal Kalkõnma Projesi(IFAD) 1998 
7- Korunan Alanlar ve Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi  Projesi (WB) 2000 
8- Türkiye Orman İçi Sularõnda  Su Ürünleri Çalõşmalarõ (Finlandiya)  
9- İzmir Karşõyaka Belediyesi Şehir Ormancõlõğõ/ Yeşillendirme Projesi (FAO) 1998 
10- Sel Felaketi Acil Yardõm Projesi (WB) 1998 
 

17.4. VIII. Plan Döneminde Dünyada Beklenen Gelişmeler 
 
17.4.1. Orman Kaynaklarõ 

 
Genel olarak 1980�li yõllarda orman kaynaklarõ önemli ölçüde azalmõştõr. 1990-1995 

yõllarõ arasõnda toplam orman kaybõ 56.3 milyon hektardõr. Bu dönemde gelişmiş ülkelerde 8.8 
milyon hektar artõş, gelişmekte olan ülkelerde ise  65.1 milyon hektar azalma görülmüştür. 
Kõtalar itibariyle sadece Avrupa�da orman alanõ artõşõ olmuştur. 

 
Dünyada orman örtüsündeki değişimin ana nedenleri tarõm alanõna dönüştürme, 

gelişmekte olan ülkelerde alt yapõda meydana gelen gelişmeler ve gelişmiş ülkelerde tarõm 
alanlarõnda yapõlan ağaçlandõrmalardõr.  Orman azalmasõnõn ana nedenleri ise fazla odun üretimi, 
aşõrõ otlatma, yangõnlar, böcek zararlarõ ve hastalõklar, fõrtõna ve hava kirliliğidir. 1997 ve 1998 
yõllarõnda orman yangõnlarõ orman kayõplarõnõn ana nedeni olmuştur. Sadece 1997 yõlõnda 
Endonezya�da 2 milyon hektar, 1998�de ise Endonezya, Brezilya ve Rusya Federasyonunda 2 şer 
milyon hektar orman alanõ yangõnlardan zarar görmüştür.  

 
Plan döneminde gelişmiş ülkelerdeki orman alanõ artõşlarõnõn artarak devam etmesi, 

gelişmekte olan ülkelerdeki azalõşlarõn ise giderek yavaşlamasõ beklenmektedir. Böylece net 
orman kaybõ zamanla daha da azalacaktõr. Özellikle ormansõzlaşmanõn yol açacağõ tehlikeler 
konusunda dünya kamuoyunun giderek bilinçlenmesi ve ormanlarõn çok yönlü fonksiyonlarõnõn 
daha iyi anlaşõlmõş olmasõ nedeniyle son yõllarda alõnan tedbirler ile ormansõzlaşmanõn hõzõnõn 
giderek yavaşlayacağõ tahmin edilmektedir. 

 
Serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan ülkeler hariç diğer ülkelerin büyük bir 

kõsmõnda ormanlarõn çoğu, tarihsel bir temele dayalõ olarak özel sektöre aittir. Serbest piyasa 
ekonomisine geçiş yapan ülkelerde özel ormancõlõk konusunda yürütülen faaliyetlerin giderek 
artmasõ beklenilmektedir. Ayrõca AB ülkelerinde tarõm arazilerinin ağaçlandõrõlmasõ ve 
ormanlarõn iyileştirilmesi konularõnda sağlanan teşvikler neticesinde özel ormanlarõn artmasõ 
beklenilmektedir. 
 

17.4.2  Orman Kaynaklarõnõn Yönetimi 
 
 Ormanlarõn çok yönlü fonksiyonlarõndan yararlanmanõn gelişmesi, doğal ormanlardan 
odun üretiminin azalmasõna, diğer mal ve hizmetlerin üretiminin ise artmasõna neden olacaktõr.  
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 Sürdürülebilir orman yönetiminin uygulanmasõndaki gelişmeler ise kõsa dönemde üretim 
imkanlarõnõn azalmasõna uzun dönemde ise odun arzõnõn artmasõna neden olacaktõr.  
 
 Halen Avrupa dahil birçok bölge için belirlenmiş olan ve diğer bölgeler için de üzerinde 
çalõşmalarõn devam etmekte olduğu Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Kriter ve Göstergeler 
yaygõn bir şekilde uygulanmaya geçmiş olacaktõr.  Bu durum orman yönetim maliyetlerini 
ortalama % 5-25 artõracaktõr. Sürdürülebilir orman yönetimine verilen    önem nedeniyle 
silvikültürel sistemlerde  ve odun üretim şekillerinde büyük değişiklikler olacak ve bunlarõ 
belirleyen kõlavuzlar geliştirilmiş bulunacaktõr. 
 
 Plantasyon ormanlarõ, önemli bir endüstriyel odun üretim kaynağõ olacaktõr.   
 

17.4.3. Orman Ürünleri 
 
17.4.3.1. Orman Ürünleri Üretimi ve Tüketimi 

 
Dünyada her yõl endüstriyel odundan daha fazla yakacak odun ve odun kömürü 

tüketilmektedir. Günümüzden 2010 yõlõna kadar endüstriyel odun talebinin her yõl % 1,7 artmasõ, 
yakacak odun talebinin ise % 0,8 oranõnda artmaya devam etmesi beklenilmektedir. Ayrõntõlõ 
tablo, raporun 3 no.lu (arz-Talep İlişkileri) bölümünde verilmiştir. Bu artan talebin 
karşõlanmasõnõ sağlayabilecek faktörler olarak odun kaynaklarõndaki artõş ( plantasyonlar ve 
ağaçlõk alanlar), odun işleme sanayiindeki teknolojik gelişme ve odun dõşõ ve dönüştürülmüş lif 
kullanõmõndaki artõşlar görülmektedir. 

 
Dünyada ticaretin bir yerdeki arz açõğõnõ başka bir yerdeki fazlalõkla dengelemeye devam 

edeceği beklenilmektedir.  Odunun modern ve çevreye duyarlõ bir enerji kaynağõ olarak 
kullanõmõna gösterilen ilgideki artõşõn devam etmesi beklenilmektedir.  

 
Bir çok ülkede odun enerjisi kullanõmõna yönelik olarak enerji politikalarõnda 

değişiklikler yapõlmõştõr. AB, 1997 yõlõnda kabul ettiği bir raporda biyo-enerjiye özel önem 
vermekte ve üye ülkelerde yenilenebilir enerjinin gelecekteki gelişimine yönelik bir çerçeve 
ortaya koymaktadõr.    

 
Odun yakõtlarõn gelişmekte olan ülkelerde geleneksel enerji kaynağõ olarak bir süre daha 

önemli rol oynamasõ beklenmektedir. Yakacak odun ve odun kömürü gelişmiş ülkelerde evlerde 
ve özel amaçlõ küçük endüstrilerde sõnõrlõ miktarlarda kullanõlmaya devam edilecektir. Ayrõca 
odun yakõtlar yenilenebilir enerji kaynağõ olarak daha fazla ilgi görmeye başlayacaktõr. 
 

17.4.3. Orman Ürünleri Dõş Ticareti 
 

• İthalat ve İhracat 
 

Orman ürünleri ticareti giderek küreselleşmektedir. Orman ve orman ürünleri sanayi 
mülkiyetine ilave olarak ormanlarõn yönetiminde (özellikle üretimde) yabancõ kuruluşlarõn yer 
almasõnda artõş kaydedilmektedir. Bu nedenle orman yönetimi ve ticarete ilişkin kurallar yabancõ 
ilgilerden etkilenmektedir. Buna en iyi örnek sürdürülebilir orman yönetimi için kriterler ve 
indikatörler ve küresel sözleşmelerdir. Bu küreselleşme ile birlikte,  pazara ulaşma ve ticarette 
korumacõlõk sorusu gündeme gelmiştir. Bu problemlerin çözümü için, birçok gelişmekte olan 
ülke ve çevreci sivil toplum kuruluşlarõ tarafõndan ticareti sõnõrlayõcõ tedbirler veya politikalar 
geliştirilmiştir. Günümüzde, orman ürünlerinin dõş ticaret seviyesinin sürdürülebilir şekilde 
artõrõlmasõnõ isteyen ülkeler ile bunu sürdürülebilir orman yönetimine karşõ gören ülkeler 
arasõnda tartõşmalar sürmektedir. 
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 Orman ürünleri ticaretinde pazara ulaşõmda birçok resmi engeller bulunmaktadõr. Bunlar 
genel olarak hükümetler tarafõndan alõnan tedbirlerdir. Bunlara ilave olarak, çevresel konularla 
ilgili olup ticareti etkileyen tedbirler de bulunmaktadõr. Günümüzde resmi ticaret engelleri yoğun 
uluslararasõ ve çok taraflõ müzakerelere konu olmaktadõr. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasõ (GATT)�õn 1994 de Uruguay�da yapõlan son toplantõsõ buna iyi bir örnektir. Buna 
ilave olarak ticaret engelleri konusunda ikili ve bölgesel müzakereler (AB; NAFTA, APEC, 
ASEAN) de olmaktadõr. 
 

Gümrük tarifeleri son yõllarda düzenli olarak azalmaktadõr. Bu azalma pazarlara ve ürün 
çeşitlerine göre farklõlõk arz etmektedir. Yuvarlak odunda (tomruk) genel olarak birkaç 
gelişmekte olan ülke (Çin, Kore, Tayland,...) dõşõnda gümrük vergisi bulunmamaktadõr. Gelişmiş 
ülkelerde mobilya ve levhalar dõşõnda oduna dayalõ ürünlerde gümrük tarifeleri % 5 in altõndadõr. 
 

Gümrük tarifelerindeki azalmanõn devam etmesi beklenmektedir. 
 
Uruguay toplantõsõnõn bir sonucu olarak gelişmiş ülkelerde tarifeler çok düşük seviyelere 

indirilecek veya tamamõyla ortadan kaldõrõlacaktõr. Bu azalma aynõ düzeyde olmasa da 
gelişmekte olan ülkelerde de meydana gelecektir. 
 

Tarife dõşõ engellerde bazõ azalmalar beklenilmekte ancak devamlõ yeni tarife dõşõ 
engeller gündeme gelmektedir. Bireysel olarak bu engeller önemli görülmese de bir araya 
geldiklerinde ticarette önemli engeller oluşturmaktadõr. Özellikle çevresel konularla ilgili 
kõsõtlamalar giderek artan bir önem kazanacaktõr.  
 

Orman ürünleri dõş ticareti bakõmõndan gelişmiş ülkeler net ithalatçõ, gelişmekte olan 
ülkeler ise net ihracatçõ durumundadõr. Dünya ithalatõnõn yarõsõndan fazlasõnõ gerçekleştiren Asya 
ülkelerinin ithalat içerisindeki payõ giderek azalõrken diğer önemli ithalatçõlardan Avrupa, AB ve 
NAFTA ülkelerinin paylarõnda hõzlõ bir artõş gözlenmektedir. İhracatta ise Asya ve NAFTA 
ülkelerinin paylarõnda azalma, Avrupa ve AB ülkelerinin paylarõnda ise artõş gözlenmektedir. 
 
 Yukarõda açõklanan eğilimler ve uluslar arasõ düzeyde ormancõlõkla ilgili olarak meydana 
gelen gelişmeler ve yürütülen faaliyetler çerçevesinde; 
 

• Orman ürünlerine ilişkin gümrük tarifelerinde azalmalarõn devam etmesi, 
 
• Orman ürünleri dõş ticaretinde tarife dõşõ engellere (özellikle çevresel konularda) ilgili 

artõşlarõn olmasõ, 
 

• Gelişmekte olan ülkelerin ihracatõndaki düşüşün ve ithalatlarõndaki artõşõn hõzlanmasõ, 
 

• Avrupa ve AB ülkelerinin ithalat ve ihracatlarõndaki artõşlarõn devam etmesi, 
 

• Türkiye�de ise ithalattaki artõş hõzõnõn devam etmesi ve Gümrük Birliği nedeniyle AB ile 
olan ticaret hacminin (özellikle odun dõşõ orman ürünleri bakõmõndan ) genişlemesi 
beklenilmektedir. 

 
17.4.4. Politika, Planlama ve Kurumsal Düzenlemeler 

 
 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkõnma konferansõnda kararlaştõrõlan �Orman prensipleri� 
nin ve konferansõn devamõnda kurulan Hükümetlerarasõ Ormancõlõk Paneli (IPF) ve bunun 
devamõ olan Hükümetlerarasõ Ormancõlõk Forumu (IFF)�nda alõnan kararlarõn ülkelerin Milli 
Ormancõlõk Programlarõ�nda yaygõn olarak yer almasõ beklenilmektedir. Sürdürülebilir Orman 
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Yönetimi�ne ilişkin yaklaşõmlar çerçevesinde Ormancõlõk Sektörü planlama çalõşmalarõ devam 
edecektir.  
 
 Milli Ormancõlõk Programlarõ�nõn yeniden fomule edilmesi ve uygulanmasõ çerçevesinde 
yerel ormancõlõk yönetimlerinin daha da gelişmesi  ve ormanlarõn çevresel fonksiyonlarõnõn 
öneminin ulusal ormancõlõk mevzuatlarõnda  daha çok yer almasõ beklenilmektedir. Bu 
kapsamda, çevresel değerlere ilişkin veriler, orman envanter çalõşmalarõnda daha fazla yer 
alacak, orman yönetim planlarõnda çevresel kriterlere daha çok yer verilecek, çevresel etki 
değerlendirme çalõşmalarõ yaygõnlaşacak ve ormanlarõn yönetimine halkõn katõlõmõ artacaktõr. 
 
 Merkezi yönetimler giderek geleneksel rollerinden uzaklaşacaklar ve sorumluluklarõnõ ve 
yetkilerini büyük ölçüde taşra birimlerine, yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine 
devredeceklerdir.    
 

17.4.5. Dõş İlişkiler 
 
Son yõllarda her alanda küreselleşme çabalarõ  ormancõlõk sektöründe de etkisini 

göstermiş ve ortak girişimlere daha fazla sayõda ülke ve kuruluş katõlmaya başlamõştõr. Ülkemiz 
bu süreçte yerini almak için gerekli çalõşmalara devam etmekle birlikte uluslararasõ platformlarda 
söz sahibi bir ülke konumuna ulaşmak için gerek ikili gerekse  çok taraflõ ilişkilerimizin 
genişletilerek hõzlandõrõlmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr. Global orman kaynaklarõnõn 
sürdürülebilir yönetimini başarmak üzere amaçlanan uzlaşmaya varmak için tüm ilgili taraflarõn 
görüşlerinin daha fazla önem kazanmasõ  ve karar verme mekanizmalarõnda yer almalarõ 
beklenilmektedir.  

 
Ekonomik değerlerinin yanõ sõra diğer fonksiyonlarõnõ da devam ettirmek üzere  

ormanlarõn insan yaşamõndaki vazgeçilmez yeri ve korunmalarõ gerektiği konusunda artan  
bilinçle ülkeler ve uluslararasõ kuruluşlar bu doğrultuda yeni girişimler oluşturacaklardõr. Ayrõca 
sadece ormancõlõkla ilgili düzenleme ve mekanizmalarõn değerlendirilmesi ve yeniden yapõlanma 
çabalarõ da sürmektedir. Doğal kaynak yönetimine daha fazla kaynak aktarõlmasõ ve bununla 
ilgili yeni finansal mekanizmalarõn kurulmasõ gündeme gelmekte, ormancõlõkla ilgili olarak ta 
Küresel Çevre Kolaylõklarõna(GEF) paralel bir Küresel Orman Kolaylõklarõ(GFF) kurulmasõ 
girişimi başlatõlmõş bulunmaktadõr.  

 
Ayrõca uluslar arasõ kamuoyu eyleme yönelik faaliyetlerin artõrõlmasõnõ  talep etmektedir. 

Bütün bu gelişmeler önümüzdeki dönemin katõlõmcõ, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine 
yönelik gerek ulusal gerekse uluslar arasõ ve bölgesel faaliyetlerin artacağõ ve doğal kaynak 
yönetiminin gerek idari gerekse uygulamaya yönelik yapõsõnõn sorgulanacağõ bir dönem 
olacağõnõ göstermektedir. Bu kapsamda Ülkemizin, ormancõlõk açõsõndan önceliklerini 
belirleyerek devam eden süreçlerin yanõ sõra  yeni oluşacak süreçlerde de yerini almasõ son 
derece önemlidir.  
 

17.5.  Ulaşõlmak İstenen Amaçlar Ve Hedefler 
 

17.5.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde (2001-2005) 
 

Orman Bakanlõğõ gerek yasalar çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirme 
sürecinde gerekse dõş kaynaklõ projelerin hazõrlanõp uygulamaya konmasõ  sonucunda doğal 
kaynak yönetimi ve uluslar arasõ kurum ve kuruluşlarla ilişkiler konusunda önemli deneyimlere 
sahip olmuştur. 

Mevcut ormancõlõk dõş ilişkiler politikasõ; 
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• Uluslararasõ oluşum ve etkileşmenin yoğunlaşmaya ve belirleyici olmaya başladõğõ 
küreselleşme süreci,  

 
• Dünya ormancõlõğõnõn mevcut durumu ve plan döneminde beklenen gelişmeler, 

 
• Ormancõlõkla ilgili uluslararasõ ve bölgesel anlaşmalar, sözleşmeler kararlar ve Türk 

Cumhuriyetlerinin yakõn geçmişte bağõmsõzlõklarõnõ kazanmõş olmalarõ, Avrupa 
Birliği ile Gümrük Birliği�nin kurulmasõ ve AB�ne aday ülke olarak kabul 
edilmemizin uluslar arasõ düzeyde kazandõrmõş olduğu yeni konum çerçevesinde 
değerlendirilmelidir.  

 
• Sürdürülebilir kalkõnmaya katkõda bulunacak ve sürdürülebilir orman yönetimi 

amacõnõ gerçekleştirecek olanaklarõ değerlendirmek için gerekli tedbirlerin alõnmasõ 
ve bu yönde politikalar üretilmesi temel yaklaşõm olarak kabul edilerek plan 
döneminde gerçekleştirilecek hedefler aşağõda belirtilmiştir: 

 
• İçerisinde bulunduğumuz coğrafik ve siyasi konum ve sahip olduğumuz orman 

kaynaklarõ ve ormancõlõk bilgi ve deneyimleri itibariyle Yakõn Doğu, Balkanlar, Ön-
Orta Asya ve Akdeniz bölgelerinde lider ülke olma hedefi geliştirilerek devam 
ettirilmelidir.  

 
• Dõş ekonomik ilişkilerde ormancõlõk ayrõ bir sektör olarak ele alõnmalõdõr 

 
• Uluslararasõ kuruluşlar ve ormancõlõğõ gelişmiş ülkelerle (AB, EFTA, NAFTA 

ülkeleri vb.) ilişkilerin geliştirilmesi, bu kapsamda ekonomik ilişkiler, organizasyon, 
bilgi ve teknoloji aktarõmõ konularõna  önem  verilmesi sağlanmalõdõr.  Ayrõca  uluslar 
arasõ  finans  kuruluşlarõnõn   da  desteği  ile  Türk  Cumhuriyetleri ve Gelişmekte olan  

 
• İslam Ülkeleri ile ormancõlõk doğal kaynaklarõn korunmasõ, toprak, su, orman, mera 

ve kõrsal kalkõnma esaslarõna dayalõ proje bazõnda somut işbirliğinin geliştirilmesine 
ve bu kapsamda eğitim ve öğretim, araştõrma, uzman değişimi ve Türk uzmanlarõn 
işlendirilmesi konularõna önem verilmelidir. 

 
 

• Ülkemizin sahip olduğu coğrafik ve ekolojik avantajlarõnõn bölgesel ve uluslar arasõ 
platformlarda daha iyi kullanõlmasõ ve ormancõlõğõmõz yararõna yeni fõrsatlar elde 
edilebilmesi için gerek ikili gerek çok taraflõ ilişkiler yoğunlaştõrõlmalõdõr. 

 
• Yurt dõşõ ilişkiler, dõş kaynaklõ projeler ve eğitim konularõnda ülke ormancõlõğõmõz 

açõsõndan öncelikler konular, ülkeler, uluslar arasõ kuruluşlar itibariyle belirlenmeli ve 
çalõşmalar bu önceliklere göre yürütülmelidir. Bu çerçevede Türk Cumhuriyetleri ve 
AB ile olan ilişkilere öncelik ve önem verilmelidir. 

 
• Uluslararasõ ormancõlõk kuruluşlarõ vasõtasõyla ormancõlõk alanõnda meydana gelen 

yeniliklerin ve tekniklerin ülkemiz ormancõlõğõna aktarõlmasõna yardõmcõ olacak 
şekilde organize edilen toplantõ, seminer, konferans vb. çalõşmalarõ yakõndan izlemek 
ve gerektiğinde organize etmek için imkanlar sağlanmalõdõr. 

 
• Dõş ilişkilerde görev alacak elemanlarõn lisan ve uzmanlõk düzeyleri geliştirilmelidir 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    470 

• Ormancõlõk açõsõndan öncelikleri belirleyerek ormansõzlaşma ile mücadele etmek ve 
ormanlarõn sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek üzere küresel düzeyde devam 
eden süreçlerin yanõsõra yeni oluşacak süreçlerde de aktif olarak yer alõnmalõdõr 

 
• Ormancõlõk sektöründe bölgesel oluşumlara önem vererek ilişkileri bu yönde 

geliştirmek ve  somut neticeler elde etmek amacõyla  yeterince gayret gösterilmelidir. 
Bölgesel oluşumlarda edinilen tecrübe ve kazanõlan başarõnõn ülkemizin uluslararasõ 
düzeyde etkin ve sayõlõr bir ülke konumuna ulaşmasõnda rol oynamasõnõ sağlayõcõ 
girişimlerle desteklenmesi sağlanmalõdõr  

 
• Bu çerçevede özellikle Avrupa�da Ormanlarõn Korunmasõ Bakanlar Konferansõ ve 

Hükümetlerarasõ Ormancõlõk Forumu Süreçleri daha aktif katõlõmla izlenmeli, 
çalõşmalara katkõ sağlanmalõ ve alõnan kararlarõn ülkemiz şartlarõna göre 
uygulanabilirliğine ilişkin çalõşmalar gerçekleştirilmelidir. 

 
• Ülkemizin de taraf olduğu ormancõlõkla ilgili uluslararasõ sözleşmeler ulusal eylem 

planlarõ çerçevesinde uygulanmalõ, henüz ulusal eylem planõ hazõrlanmamõş olan 
sözleşmelerin bir an önce eylem planlarõnõn hazõrlanmasõnda ortaya konan katkõlar 
artõrõlmalõ ve ilgili kurumlar teşvik edilmelidir. 

 
• Özellikle uluslar arasõ süreçlerde alõnan kararlarõn ülkemizde uygulanma aşamasõnda 

sivil toplum örgütleri, özel sektör ve tüm ilgili taraflarõn katõlõmõnõn sağlanmasõna 
özen gösterilmelidir. Aynõ şekilde sözkonusu taraflarõn görüşlerinin ülkemiz 
görüşlerine  yansõtõlmasõ konusunda gerekli ortam sağlanmalõdõr 

 
• AB ormancõlõk mevzuatõ, stratejisi ve faaliyet programlarõnda meydana gelecek 

gelişmeler takip edilerek değerlendirilmeli ve bilgi alõşverişi, teknik konular ve 
uluslar arasõ eğitimlerin düzenlenmesi konularõnda işbirliğinin geliştirilmesine önem 
verilmelidir. 

 
• Ülkemizde özellikle Türk Cumhuriyetleri, Yakõn Doğu ve Akdeniz Ülkelerine 

yönelik ormancõlõk eğitimi verecek uluslararasõ düzeyde eğitim merkezleri 
kurulmalõdõr. 

 
• Ülkemiz şartlarõ göz önünde bulundurularak ulusal mevzuatõmõzõn uluslararasõ 

mevzuatlara uyumunun sağlanmasõ için gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 
• Küresel görüş ve oluşumlar takip edilerek belirli bir uluslararasõ  ormancõlõk politikasõ 

belirlenmeli ve çalõşmalar bu yönde gerçekleştirilmelidir. 
 

• Uluslararasõ toplantõ ve aktivitelerden sonra ilgili birimlerle durum değerlendirmesi 
yapõlmalõ ve edinilen yeni bilgiler ve teknikler õşõğõnda  politikalar geliştirilmelidir. 

 
• Ormancõlõk çalõşmalarõnda Türkiye gerçekleri ve ormancõlõk politikasõ çerçevesinde, 

teknoloji ve finansman sağlayõcõ (mümkünse hibe) katõlõmcõ yaklaşõm, doğal 
kaynaklarõn korunmasõ ve geliştirilmesini, sosyal ormancõlõk konularõnõ kapsayan 
havza bazõnda entegre kõrsal kalkõnma niteliği taşõyan uluslar arasõ proje ve araştõrma 
konularõna önem verilmelidir. 

 
• Bu projelerde yerli uzmanlarõn etkin bir şekilde işlendirilmeleri sağlanmalõdõr 
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• Uluslar arasõ kuruluşlarda ve bu kuruluşlarca gelişmekte olan ülkelerde yürütülen 
ormancõlõk projelerinde Türk uzmanlarõn daha çok görev almalarõnõn sağlanmasõ için 
gerekli girişimlerde bulunulmalõdõr 

 
• Orman Bakanlõğõ, elde ettiği deneyimlerini bölge ülkeleri ile projeler yolu ile 

paylaşmasõ için gerekli olan alt yapõyõ hazõrlamaya yönelik  projelere ve Avrupa 
Birliği ile yapõsal uyum sağlamasõna yardõmcõ olacak  model uygulamalarõ 
destekleyen projelere öncelik vermelidir. Tüm bu çalõşmalarõ yaparken sivil toplum 
örgütlerinin gittikçe artan önemi dikkate alõnarak, onlarõn projelerin her safhasõna 
daha çok katõlõmõnõ sağlamaya özen göstermelidir. 

 
• Sertifikasyon açõsõndan Türkiye'nin koşullarõnõn en yakõn zamanda ortaya konulmasõ 

ve bu koşullar doğrultusunda da hedeflerin ve stratejilerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Rekabet gücünü etkileyebilecek yeni gelişmeler karşõsõnda, 
ormancõlõk sistemimizin durumunun irdelenmesi; bunun için de orman kaynaklarõ 
yönetiminin biyolojik ve finansal özellikleri ve üretim-tüketim dengesi ele 
alõnmalõdõr. 

 
• Sertifikasyon veya ekolojik etiketleme, önerilen süreç çizgisinde, bütün dünyayõ 

izleyerek, aceleci bir tutumla değil ama sağlam adõmlarla, ülke çõkarlarõnõ iyi 
dengelemek suretiyle "en gelişkin düzeye" kadar ulaştõrõlmalõdõr. 

 
17.5.2. Uzun Dönemde (2001-2023) 

 
 Sekizinci plan döneminde amaçlanan ve hedeflenen konularda uluslararasõ düzeyde 
teknik eleman ve uzmanlar yetiştirebilmek için azami gayret gösterilmeli, AB standartlarõna ve 
normlarõna ulaşabilmek için her türlü çaba sarf edilmeli, AB üyeliğinden sonra AB üyeleriyle 
rekabet etme ortamõ sağlanmalõdõr. 
 

 Bölge ülkelerinin katõlõmcõ doğal kaynak yönetimi konusunda kapasitelerinin 
geliştirilmesi için Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkaslar başta olmak üzere diğer bölge 
ülkelerinde, kaynağõnõ ve teknik elemanlarõ ülkemizin temin edeceği hibe ve kredili projelerin 
uygulanmasõna ve söz konusu ülkelerdeki konu ile ilgili teknik elemanlarõn eğitimine önem 
verilmelidir.  

 
17.6. Yapõlmasõ Gereken Kurumsal Düzenlemeler 

 
• Bakanlõk merkezinde ve değişik birimlerinde uluslararasõ temas ve ilişkileri etkin 
şekilde gerçekleştirecek uzman eleman kadrolarõnõn ve kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesine özel önem verilmelidir. Bu bağlamda uluslararasõ olaylar ve 
süreçlerin etkin şekilde takibinin yapõlmasõ  için dõş ilişkilerde görevlendirilen 
elemanlarõn lisan düzeyleri geliştirilmeli ve uzmanlõk alanlarõ  tesbit edilerek o yönde 
yoğunlaşmalarõ sağlanmalõdõr. Bakanlõğõn değişik birimlerinden seçilecek uygun 
elemanlarõn yabancõ dil bilgi ve düzeylerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarõ 
planlõ ve etkin şekilde gerçekleştirilmelidir.    

 
• Dünya ormancõlõğõndaki gelişmelerin takibi, uluslar arasõ kongre, konferans ve 

benzeri toplantõlara etkin bir katõlõm sağlanmalõ ve bunun için maddi kaynak eksikliği 
ve finans sağlamadaki güçlüklerin aşõlmasõ için çaba gösterilmelidir. 

 
• Dõş kaynaklõ projelerin yürütülmesi, koordinasyonu ve denetlenmesi ile ilgili 

mekanizmalar uygun şekilde planlanmalõdõr. Bu çerçevede proje uygulamalarõnda ve 
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uluslar arasõ temaslarda uygulama birimlerine gerekli yetki ve sorumluluklarõn 
verilmesi, merkez birimleri faaliyetlerinin planlama, koordinasyon, izleme ve 
değerlendirme alanlarõnda yoğunlaşmasõ temin edilmelidir. 

 
• Uluslar arasõ ilişkilerin yürütülmesi, dõş kaynaklõ proje ihtiyaçlarõnõn tespiti ve 

projelerin hazõrlanmasõ, yürütülmesi ile sonuçlarõnõn değerlendirilmesi ve istifade 
edilmesi safhalarõnda (ilgili bakanlõk içi ve dõşõ devlet, sivil toplum örgütleri, özel 
sektör vb.) gerekli işbirliği temin edilmelidir. Ayrõca diğer kurum ve kuruluşlarca 
yürütülen ve ormancõlõk sektörünü ilgilendiren projelere bakanlõk ilgili birimlerinin 
katõlõmõ ve katkõlarõ sağlanmalõdõr. Tamamlanan dõş kaynaklõ projelerden elde edilen 
bilgi ve deneyimlerin proje sonrasõ safhalarda uygulamaya aktarõlmasõ için gerekli 
çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

 
• Orman Bakanlõğõ�nõn değişik birimlerinde çalõşan elemanlar için etkin yurt dõşõ 

eğitimleri planlanmalõ, gerçekleştirilmeli ve sonuçlarõndan yararlanma yollarõ 
belirlenmelidir (uluslararasõ toplantõlara uygun elemanlarõn katõlõmõ, kõsa ve uzun 
süreli yurt dõşõ eğitimleri vs.).  

 
• Uluslararasõ kuruluşlarda Türk uzmanlarõn çalõşmasõnõ sağlayõcõ girişimlerde 

bulunulmalõ ve uluslararasõ nitelikte uzman sağlanmasõ için gerekli yatõrõmlar 
yapõlmalõdõr. 

 
• Ülkemizi ziyaret eden yabancõ uzmanlar ve heyetler için ülkemizde uygun seyahat ve 

temas programlarõ hazõrlanmalõ, kõsa süreli uygulamalõ eğitim programlarõ ilgili 
birimlerle işbirliği suretiyle etkin şekilde gerçekleştirilmelidir. 

 
• Yurt dõşõndan ormancõlõk  konularõnda talep edilen bilgilerin düzenli ve sağlõklõ bir 
şekilde gönderilmesi sağlanmalõ, yurt dõşõndan sağlanan bilgilerin uygun birimlere 
ulaştõrõlmasõ ve yararlanõlmasõna özen gösterilmeli, önemli uluslar arasõ temaslar ve 
gelişmeler konusunda ilgili birim ve kuruluşlar bilgilendirilmelidir. 
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BÖLÜM-18 
 

EKONOMİK VE MALİ YAPI, YATIRIMLAR 
 

 18.1. Giriş 
 

Ülkemiz  ormancõlõk  sektöründe;   başarõnõn  tanõmlanmadõğõ   ve değerlendirilmediği, 
uzmanlaşmanõn takdir edilmediği ve geçerli olmadõğõ, motivasyonun eksik olduğu, personelin 
belli yerlere yõğõldõğõ, pahalõ çalõşan bir organizasyonun  olduğu,  kaynak olduğunda  rastgele  
gerçekleştirilen, kaynak olmayõnca da durdurulan ormancõlõk yatõrõmlarõnõn olduğu, yönetmelik 
ve talimatlarla merkezden yönlendirilen,  buna bağlõ olarak farklõ  sosyal, ekonomik  ve  
bölgesel  özelliklere  uyum  sağlayamayan  şablonlarla  yönlendirilen ve alternatif gidiş 
yollarõnõ  tartõşmayan  bir anlayõş  hakim olduğundan (GERAY, 1989); ormancõlõk sektörünün 
ormanlarõn korunmasõ, genişletilmesi, ormanlarõn sosyal, ekonomik ve teknik endişeleri de 
dikkate alarak çok yönlü olarak işletilmesi, orman ürünlerine ve hizmetlerine olan talebin  
sürekli  olarak, karşõlanmasõ  ve  ormanlarõn  içinde  ve  bitişiğinde yaşayan köylülerin 
ormanlara yönelik olumsuz baskõlarõnõ en aza indirmek için  gerekli  önlemlerin  alõnmasõ  
şeklinde  özetlenebilecek  belli  başlõ amaçlarõnõn    gerçekleştirilmesinde  büyük güçlüklerle 
karşõlaşõlmaktadõr. 

 
Öte yandan,  ormancõlõk sektöründeki statik organizasyon yapõsõ ve yönetim anlayõşõ 

çerçevesinde ülke ormanlarõnõn doğal bir kaynak olarak ekonomik, sosyal ve teknik gereklere 
göre süreklilik prensibi gereğince çok yönlü  işletilmesi  yerine,  sadece  odun  hammaddesi  
üretimi  eksenli  bir işletmecilik anlayõşõ geçmişten buyana süregelmiş bulunmaktadõr.  

 
Diğer bir deyişle, orman kaynaklarõndan fiilen elde edilen mantar, kuşburnu vb. tali 

ürünler  ve  hizmet  üretimleri  bilançolara  yansõtõlamamakta  ve  orman işletmelerinin 
ekonomik başarõlarõ engellenmektedir. 

 
Türkiye  ormancõlõğõnda  çağdaş  anlamda  ormancõlõğõn  başladõğõ 1937'den   bu   yana   

ülke   ormancõlõğõnda   hedeflenen   ilerlemeler gerçekleştirilememekte  ve  uygulanan  yanlõş  
politikalar  sonucunda;  ülke orman işletmeciliği yönetim, satõn alma, üretim, pazarlama finans, 
işgören, muhasebe, araştõrma-geliştirme ve halkla ilişkiler işlevlerini etkin ve verimli bir 
şekilde yerine getirememekte ve faaliyet dönemlerini çoğunlukla zararla kapatmaktadõr. 
  

Bu bölüm, 
1- Ekonomik Ve Mali Yapõ, 
2- Yatõrõmlar, 
3-  Fayda Masraf Analizi, 
4- Sermaye Verimliği, 
5- Sorunlar ve Çözüm önerileri 
 
olarak 5 alt bölüm halinde incelenmiştir. 
 

18.2. Ekonomik ve Mali Yapõ 
 
 Özel Sektörün ormancõlõk sektörü ile ilgili olarak yaptõğõ yatõrõm ve diğer harcamalarõn 
ve orman ürünlerinden sağladõğõ gelirlerin tespiti mümkün olmadõğõ için bu bölüm, sadece 
kamu sektörü, dolayõsõyla ormancõlõk faaliyetlerinin büyük bölümünü gerçekleştirmekte olan 
Orman Bakanlõğõ ve Orman Genel Müdürlüğü bazõnda değerlendirilmiştir. 
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18.2. 1. Mevcut Durum ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemindeki Gelişmeler 
 

18.2.1. 1. Gelir durumu 
 

Sektörün gelirlerini,  orman ürünleri satõş gelirleri, orman alanlarõnõn başka amaçlar için 
tahsisinden ve kullandõrõlmasõndan elde edilen gelirler, milli parklar, orman içi dinlenme 
yerleri, av-yaban  hayatõnõn değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, Ağaçlandõrma, Milli 
Parklar ve ORKÖY Fonlarõnca elde edilen gelirler oluşturmaktadõr.  
 
 Orman Bakanlõğõ ve Orman Genel Müdürlüğünün 1993-2000 yõllarõ gelirleri cari 
fiyatlarla  Tablo 182 de, 1998 yõlõ fiyatlarõ ile Tablo 183 de gösterilmiştir. 
 
 Tablo 182 de görüldüğü gibi  cari fiyatlarla  1993 yõlõnda 7 trilyon  821 milyar TL. olan 
sektörün geliri 1999 yõlõnda  189 trilyon  902 milyar Tl. olarak gerçekleşmiş, 2000 yõlõnda ise 
327 trilyon 153 milyar Tl. olarak programlanmõştõr. Bu tabloda görüldüğü üzere 1993 yõlõnda 
sektör gelirlerinin toplamõnõn % 93.7 �ini döner sermaye gelirleri (orman ürünleri satõş gelirleri, 
tamirhane gelirleri), % 3,6 sõnõ katma bütçe gelirleri (hizmet karşõlõğõnda, izin, intifa, irtifak 
hakkõ tahsisinden, sabit kõymet terkininden, v.s.den sağlanan gelirler), % 2,7�sini fon gelirleri 
oluşturmuşken bu oranlar 1999 yõlõnda sõrasõ ile % 88.8, % 3.6, % 7.8 olarak gerçekleşmiş, 
2000 yõlõnda ise sõrasõ ile % 90.9, % 1.3, %7.8    olarak programlanmõştõr.  
 
 1998 yõlõ fiyatlarõ ile  sektörün gelirlerini  gösteren 183 nolu tablo incelendiğinde; 1993 
yõlõnda 151 trilyon TL. olan OGM satõş gelirleri 1999 yõlõnda 99 trilyon TL. ye, katma bütçe 
gelirleri 6.1 trilyon TL. den 4.3 trilyon TL. ye, toplam gelirleri ise 171.6 trilyon TL. den 121.6 
trilyon TL. ye gerilemiştir.  Söz konusu olumsuz gelişmeye büyük oranda OGM  orman 
ürünleri satõş gelirlerindeki ve katma bütçe gelirlerindeki azalma neden olmuştur. 
  

Uluslararasõ piyasalardaki gelişmelere  paralel olarak yurt içi orman ürünü fiyatlarõnõn 
reel olarak artmamasõ nedeniyle, yõldan yõla orman ürünü satõş gelirleri azalarak 1999 yõlõnda 
97.2  trilyon TL. ye gerilemiştir. 
  

1993 yõlõnda 4.6 trilyon TL. olan fon gelirleri 1999 yõlõnda yüzde 108 artõşla 9.5 trilyon 
TL. olarak gerçekleşmiştir. 4122 sayõlõ Milli Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik 
Kanununun uygulamaya konduğu 1995 yõlõndan itibaren fon gelirleri yõldan yõla artarak 1999 
yõlõnda 9.5 trilyon TL.  olmuştur. 
 
 Uluslararasõ  piyasalardaki gelişmeler, yurt içinde uygulanan ekonomik ve mali  
tedbirler nedeniyle orman işletmeleri orman ürünleri satõş miktarlarõnõn azalmasõ ve buna 
paralel olarak fiyatlarõnõn artmamasõ gibi nedenlerle, satõş gelirlerinde giderleri karşõlayacak 
oranda artma olmamõştõr. 
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Tablo 179: Orman Bakanlõğõ Ve Orman Genel Müdürlüğünün 1993-2000 Yõllarõ Gelirleri 
             Cari fiyatlarla milyon TL. 

Döner Sermaye Gelirleri 

Satõş gelirleri  Diğer gelirler Yõllar 

Bakanlõk OGM Toplam 
Payõ % 

Bakanlõk OGM Toplam Payõ % 
Toplam Payõ % 

Katma Bütçe 
Öz Geliri Payõ % Fon Gelirleri Payõ % Gelirler Toplamõ  

1993 0 6.885.267 6.885.267 88,0 0 445.724 445.724 5,7 7.330.991 93,7 282.383 3,6 207.829 2,7 7.821.203 100 

1994 0 11.746.648 11.746.648 89,2 0 887.374 887.374 6,7 12.634.022 96,0 371.907 2,8 159.069 1,2 13.164.998 100 

1995 296.443 27.916.104 28.212.547 88,2 109.332 1.322.342 1.431.674 4,5 29.644.221 92,7 1.252.666 3,9 1.078.444 3,4 31.975.331 100 

1996 1.047.420 44.152.649 45.200.069 81,2 164.988 6.105.231 6.270.219 11,3 51.470.288 92,5 1.981.177 3,6 2.193.080 3,9 55.644.545 100 

1997 1.573.120 70.484.946 72.058.066 85,5 457.007 3.972.351 4.429.358 5,3 76.487.424 90,7 3.022.293 3,6 4.799.742 5,7 84.309.459 100 

1998 2.582.872 112.103.682 114.686.554 83,9 831.171 9.845.335 10.676.506 7,8 125.363.060 91,7 3.461.558 2,5 7.933.046 5,8 136.757.664 100 

1999 3.150.050 151.841.626 154.991.676 81,6 1.195.650 12.138.436 13.334.086 7,0 168.325.762 88,6 6.761.387 3,6 14.815.249 7,8 189.902.398 100 

2000 8.492.800 240.000.000 248.492.800 76,0 2.327.200 46.500.000 48.827.200 14,9 297.320.000 90,9 4.350.000 1,3 25.483.000 7,8 327.153.000 100 
 
Tablo 180: Orman Bakanlõğõ Ve Orman Genel Müdürlüğünün 1993-2000 Yõllarõ  Gelirleri 
             1998 fiyatlarõ ile milyon TL. 

Döner Sermaye Gelirleri 

Satõş gelirleri Diğer gelirler Yõllar 

Bakanlõk OGM Toplam 
Artõş % si 

Bakanlõk OGM Toplam 
Artõş % Si Toplam 

Artõş % 
si 

Katma Bütçe 
Öz Geliri 

Artõş % 
si Fon Gelirleri Artõş % 

Si Gelirler Toplamõ Artõş % 
Si 

1993 0 151.049.009 151.049.009   0 9.778.295 9.778.295   160.827.304   6.194.919   4.559.353   171.581.576   

1994 0 124.329.467 124.329.467 -18 0 9.392.189 9.392.189 -4 133.721.655 -36 3.936.357 -63 1.683.626 -63 139.341.638 -19 

1995 1.676.534 157.879.549 159.556.083 28 618.327 7.478.506 8.096.833 -14 167.652.916 25 7.084.454 80 6.099.141 262 180.836.511 30 

1996 3.327.055 140.247.726 143.574.781 -10 524.073 19.392.829 19.916.901 146 163.491.683 -2 6.293.067 -11 6.966.162 14 176.750.911 -2 

1997 2.578.442 123.594.268 126.352.710 -12 801.355 6.965.456 7.766.811 -61 134.119.521 -18 5.299.544 -16 8.416.274 21 147.835.339 -16 

1998 2.582.872 112.103.682 114.686.554 -9 831.171 9.845.335 10.676.506 37 125.363.060 -7 3.461.558 -35 7.933.046 -6 136.757.664 -7 

1999 2.016.974 97.224.064 99.214.038 -13 765.574 7.772.230 8.537.804 -20 107.778.842 -14 4.329.310 25 9.486.191 20 121.594.344 -11 

2000 3.816.246 107.844.181 111.660.427 13 1.045.729 20.894.810 21.940.539 157 133.600.967 24 1.954.676 -55 11.450.805 21 147.006.448 21 

 
1- Orman Bakanlõğõ  ve Orman Genel Müdürlüğü kayõtlarõndan derlenmiştir. 
2- Cari fiyatlar  1998 yõlõ fiyatlarõna DPT. Nin 1998=100 gelir-gider deflatörleri İle çevrilmiştir. 
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 18.2.1.1. 1. Finansman Kaynaklarõ 
 
Sektörün toplam kaynaklarõ; sektörün öz gelirleri ile genel bütçe ve hazineden aktarõlan 

kaynaklar toplamõndan meydana gelmektedir. Sektörün öz gelirleri (kendi gelirleri); orman 
ürünleri satõş gelirleri, orman alanlarõnõn başka amaçlar için tahsisinden ve kullandõrõlmasõndan 
elde edilen gelirler, milli parklar, orman içi dinlenme yerleri, av-yaban hayatõnõn 
değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadõr. 

 
Sektörün 1993 � 1999 yõllarõ öz gelirleri, ormancõlõk sektörü toplam kaynağõ ve giderleri 

ile giderlerin öz kaynaklardan karşõlanma oranlarõ Tablo � 181�de gösterilmiştir. 1993 yõlõnda 
kaynak toplamõ 10 trilyon 23 milyar TL. ( 7.8 trilyon TL. si sektörün kendi geliri, 2.2 trilyon 
TL. bütçe ve hazine kaynaklarõ),   9.5 trilyon TL. gider gerçekleşmiş olup, 1993 yõlõnda kaynak 
sõkõntõsõ  olmamõştõr.  Aynõ şekilde 1995 ve 1996 yõllarõnda kaynak toplamõ giderlerden fazla 
olmasõ nedeniyle kaynak sõkõntõsõ yaşanmamõştõr. Ancak 1994, 1997, 1998 ve 1999 yõllarõnda 
giderler kaynak toplamõndan fazla olmuştur.  

 
Ormancõlõkla ilgili harcamalarõn, ormancõlõğõn kendi gelirleri ile karşõlanma oranõ 1993 

yõlõnda % 82, 1994 yõlõnda % 58, 1995 yõlõnda % 90, 1996 yõlõnda % 83, 1997 yõlõnda % 70, 
1998 yõlõnda % 69, 1999 yõlõnda % 57 olmuştur. (Tablo 181).  

 
Sektörün cari fiyatlarla; 1993 yõlõnda 7.8 trilyon TL. olan gelir toplamõ, 1999 yõlõnda 24 

kat artõşla 189.9 trilyon TL. olurken (Tablo 179),  9.5 trilyon TL. olan 1993 yõlõ gideri  35 kat 
artõşla 1999 yõlõnda 331 trilyon TL. olmuştur (Tablo 181).  

 
Sektörün öz gelirlerinin giderlerden az artmasõ ve genel bütçe ve hazineden yeterli 

kaynak aktarõlmamasõ nedeniyle 1994, 1997 ve 1998 yõllarõnda kaynak açõğõ söz konusudur.  
 

Tablo 181: Orman Bakanlõğõ Ve Orman Genel Müdürlüğü Giderlerinin Öz Kaynaklarla  

                    Karşõlanma  Oranõ 

    Cari fiyatlarla milyon TL. 

Yõllar 
Sektörün 

Kendi 
Gelirleri 

Genel Bütçe Ve 
Hazineden 

Aktarõlan Kaynak 

Ormancõlõk 
Sektörü Kaynak 

Toplamõ 
Giderler 

Giderleri öz 
kaynakla 

karşõlanma oranõ 
(%) 

1993 7.821.203 2.201.629 10.022.832 9.493.832 0,82 
1994 13.164.998 3.423.572 16.588.570 22.825.251 0,58 
1995 31.975.331 6.173.905 38.149.236 35.345.143 0,90 
1996 55.644.545 11.880.620 67.525.165 67.347.413 0,83 
1997 84.309.459 26.232.390 110.541.849 120.280.725 0,70 
1998 136.757.664 49.441.652 186.199.316 197.990.434 0,69 
1999 189.892.398 92.142.822 282.035.220 331.364.731 0,57 

      
Not: 1- Sektörün kendi geliri, Orman Bakanlõğõ ve Orman Genel Müdürlüğünce orman ürünü  
            Satõşõ, hizmet, kira, terkin ve cezalardan elde edilen gelirler toplamõnõ ifade etmektedir. 
        2- Genel Bütçe ve hazineden aktarõlan kaynak, genel bütçe ve katma bütçeden yapõlan  
            harcamalardan katma bütçenin gelirleri (izin, irtifa, terkin, cezalar)düşüldükten sonra  
            kalan kõsmõnõ ifade etmektedir. 
       3- Sektörde, Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinin gelir yetersizliği nedeniyle 1994,  
           1997 ve 1998 yõllarõnda  kaynak açõğõ söz konusudur. 

Ülkemizin doğal yapõsõ, ormanlarõn durumu ve faydalarõ göz önüne alõndõğõnda, 
ormancõlõğa sektör dõşõndan kaynak aktarõlmaya devam edilmelidir.  
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18.2.1.1.2. Pazar Yapõsõ 
  
 Devlet orman işletmelerince devlet ormanlarõndan  elde edilen orman ürünleri, yine 
orman işletmelerince pazarlanmaktadõr.  Geçmiş yõllarda, yurt içi orman ürünü talebinin 
tamamõna yakõnõ devlet orman işletmelerince karşõlanõrken, orman ürünlerinin fiyatlarõ da 
işletmelerce belirleniyordu.  Ancak son yõllarda yurt içi odun talebinin bir kõsmõ  özel sektör 
üretimi ve ithalatla  karşõlanmaktadõr. Böylelikle orman işletmelerinin tekel yapõsõ  ile fiyatlarõ 
belirleme imkanõ ortadan kalkmõştõr. 
  

Ülkemiz 1993-2000 yõllarõ orman ürünleri  toplam üretim ve tüketim  miktarlarõ  Tablo 
182�de, kamunun (OGM) ürün cinsleri itibariyle üretim, satõş ve stok  miktarlarõ  Tablo 183�te  
gösterilmiştir. 
  

Tablo 182�de görüldüğü üzere 1993-2000 yõllarõnda (2000 yõlõ program) ülkemizde 
üretilen toplam 198.656 m³ hammadde odunun % 57 si  devlet ormanlarõndan OGM�ce, % 25�i 
devlet ormanlarõndan kaçak olarak, % 18�i özel sektörce özel ormanlardan  gerçekleştirilmiştir.  
  

Bu dönemde  tüketilen 209.000 m³ hammadde odunun  % 95�i yurt içinden, % 5�i yurt 
dõşõndan sağlanmõştõr. Toplam tüketimin % 78�i devlet ormanlarõndan, % 17 si özel 
ormanlardan yapõlan üretimden karşõlanmõştõr.  

 
OGM�nce yapõlan hammadde odun satõş miktarõ toplamõ, 1993 yõlõnda 13.714 m3 iken  

1994 yõlõnda 14.579 m3�e, 1995 yõlõnda da 15.527 m3� yükselmiştir. 1996 yõlõndan itibaren 
satõş miktarlarõ azalarak 1999 yõlõnda 12.914 m3�e gerilemiştir. Tüketimdeki azalmaya paralel 
olarak üretim miktarlarõ da yõldan yõla azalmõştõr. 1993 yõlõnda 14.145 m3 olan üretim miktarõ 
1999 yõlõnda 13.198 m3 olmuştur.  

 
Devlet orman işletmelerinin devlet ormanlarõndan, özel sektörün özel ormanlardan elde 

ettiği ürünlere olan talepte 1994 ve 1995 yõllarõnda yüzde 3.18 ve yüzde 3.82 oranõnda artõş 
olmasõna rağmen 1996 yõlõndan itibaren talep miktarlarõnda yõldan yõla azalmalar meydana 
gelmiştir. 1993 yõlõndaki 24.598.000 m3 olan toplam talep (OGM satõşõ, kaçak üretim ve özel 
sektör üretimi toplamõ) 1999 yõlõnda 1993 yõlõna göre yüzde  5.4 oranõnda azalõşla 24.434.000 
m3 olmuştur. 1993 yõlõnda 2.859.000 m3  olan net ithalat miktarõ (ithalattan ihracat düştükten 
sonra kalan miktar), 1995 yõlõnda 854.000 m3�e gerilemiş, 1999 yõlõnda ise 1.170.000 m3 
olarak gerçekleşmiş, 2000 yõlõ için 1.200.000 m3  öngörülmüştür. 

 
Talepteki daralmaya uygulanan ekonomik politikalar neden olmuştur. 
 
Orman Genel Müdürlüğünün  tomruk, tel direk ve yakacak odun üretimde azalma 

olurken maden direk, kağõtlõk odun ve lif-yonga odunu üretiminde artõş olmuştur. Tablo-183 
görüldüğü gibi 1993 yõlõnda 3.199.000 m3. tomruk, 129.000 m3 tel direk, 8.135.000 m3. 
yakacak odun, 396.000 m3. maden direk, 789.000 m3. sanayi odunu, 1.466.000 m3. kağõtlõk 
odun, 1.001.000 m3.  lif-yonga odunu üretilmişken, 1999 yõlõnda   2.735.000 m3 tomruk, 
90.000 m3. tel direk, 430.000 m3. maden direk, 739.000 m3. sanayi odunu, 1.644.000 m3. 
kağõtlõk odun, 1.208.000 m3. lif-yonga odunu üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 
Bu dönemde tomruk ve sanayi odun satõşõ miktarlarõ değişmezken,  tel direk, sõrõk ve 

yakacak odun satõş miktarlarõnda azalma, maden direk, kağõtlõk odun, lif-yonga odunu 
satõşlarõnda artõş olmuştur. (Tablo-183) 

Son yõllarda ince çaplõ orman ürünleri ile yakacak odun sanayide daha fazla  
kullanõlmaktadõr.  İnce çaplõ orman ürünleri ile yakacak odunun daha fazla sanayide 
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kullanõlmasõ, hem orman ürünleri sanayinin arz açõğõnõ azalmasõna katkõ sağlamakta, hem de bu 
ürünlerin katma değerini arttõrmaktadõr.  

 
Ancak, bütün bu değerlendirmelerin daha sağlõklõ bir şekilde ortaya konulabilmesi için; 

ithal edilen ve yurt içinde tüketilen yarõ işlenmiş ve işlenmiş, ara malõ ve nihai mal 
durumundaki odun ürünlerinin hammadde oduna tekabül eden miktarlarõnõn belirlenmesi, 
hammadde odun tüketim miktarlarõna dahil edilmesi gerekmektedir. 
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Tablo 182: 1993-2000 Yõllarõ Hammadde Odun Ürünleri Toplam Üretim Ve Tüketiminin Karşõlaştõrõlmasõ 
             
           Bin m3 

Üretim Tüketim 
Yõllar 

OGM Kacak Özel sektör Toplam Artõş % si OGM Kacak Özel sektör Toplam Artõş % 
si İthalat Toplam 

tüketim 
1993 15.145 6.959 3.925 26.029   13.714 6.959 3.925 24.598   2.859 27.457 
1994 12.996 6.736 4.066 23.798 -8,57 14.579 6.736 4.066 25.381 3,18 1.094 26.475 
1995 15.200 6.521 4.303 26.024 9,35 15.527 6.521 4.303 26.351 3,82 854 27.205 
1996 15.331 6.312 4.399 26.042 0,07 15.067 6.312 4.399 25.778 -2,17 1.170 26.948 
1997 13.993 6.110 4.495 24.598 -5,54 13.852 6.110 4.495 24.542 -5,12 1.099 25.556 
1998 13.446 5.915 4.577 23.938 -2,68 13.267 5.915 4.577 23.759 -2,85 1.287 25.046 
1999 13.198 5.725 4.625 23.548 -1,63 12.914 5.725 4.625 23.264 -2,08 1.170 24.434 
2000 14.427 5.550 4.702 24.679 4,80 14.427 5.550 4.702 24.679 6,08 1.200 25.879 

1993-2000 
Toplamõ 113.786 49.828 35.092 198.656  113.347 49.828 35.092 198.267  10.733 209.000 

Payõ (%) 57 25 18 100  54 24 17 95  5 100 
1) OGM, devlet orman işletmesinin üretim ve satõşõnõ ifade etmektedir.        
2) Kacak üretim, devlet ormanlarõndan izinsiz yapõlan üretimi ifade etmektedir.        
3) Özel sektör üretim, özel sektör ağaçlandõrmasõndan elde edilen üretim ve bunlarõn tüketimini ifade etmektedir.      
4) İthalat, ithalat ihracat farkõnõ ifade etmektedir.          
5)  3 Nolu Çalõşma Grubu raporundan derlenmiştir. 
6) 1999 değerleri kesinleşmemiş bilanço sonuçu, 2000 değerleri programdõr. 
7) Tüketim, OGM için satõş miktarlarõnõ ifade etmektedir. 
8) Dikili satõş miktarõ dahildir.        
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Tablo 183: Orman Genel Müdürlüğü 1993-2000 Yõllarõ Hammadde Odun Üretim, Satõş Ve Stok  Miktarlarõ 

        (000 m³) 
Üretim  Miktarlarõ  

Yõllar 
Tomruk Tel Direk Maden 

Direk 
Sanayi 
Odunu 

Kağõtlõk 
Odun 

Lif-Yonga 
Odunu Sõrõk Yakacak 

Odun Toplam 

1993 3.199 129 396 789 1.466 1.001 30 8.135 15.145 
1994 2.939 113 449 683 1.577 1.925 26 6.284 13.996 
1995 3.578 134 498 936 1.558 1.320 22 7.184 15.200 
1996 3.172 88 436 883 1.568 1.362 19 7.802 15.330 
1997 2.845 53 444 834 1.369 1.406 23 6.934 13.908 
1998 2.817 36 483 826 1.588 1.278 22 6.279 13.329 
1999 2.735 90 430 739 1.644 1.208 20 6.188 13.054 
2000 3.100 141 468 851 1.547 1.317 36 6.809 14.269 
          
        (000 m³) 

Satõş Miktarlarõ  
Yõllar 

Tomruk Tel Direk Maden 
Direk 

Sanayi 
Odunu 

Kağõtlõk 
Odun 

Lif-Yonga 
Odunu Sõrõk Yakacak 

Odun Toplam 

1993 2.796 129 410 753 1.355 875 17 7.379 13.714 
1994 3.493 115 496 776 1.585 947 43 7.124 14.579 
1995 3.353 112 468 910 1.400 1.475 25 7.783 15.527 
1996 3.304 113 483 977 1.168 1.345 23 7.654 15.067 
1997 3.130 82 491 893 1.410 1.345 28 6.473 13.852 
1998 2.853 32 462 867 1.486 1.299 25 6.263 13.267 
1999 2.753 91 429 748 1.479 1.213 13 6.188 12.914 
2000 3.100 141 468 851 1.547 1.317 36 6.809 14.269 

 
 
         

             (000 m³) 
Stok Miktarlarõ   

Yõllar 
Tomruk Tel Direk Maden 

Direk 
Sanayi 
Odunu 

Kağõtlõk 
Odun 

Lif-Yonga 
Odunu 

Yakacak 
Odun Toplam 

 
1993 1.115 17 122 229 241 94 1.400 3.218  
1994 565 17 98 156 242 109 1.260 2.447  
1995 803 40 134 194 337 39 524 2.071  
1996 837 22 141 201 500 101 541 2.343  
1997 627 13 114 143 296 115 424 1.732  
1998 578 17 130 138 306 131 458 1.758  
1999 370 14 107 101 371 126 752 1.841  
          
1- 3 Nolu  Çalõşma Grubu  raporundan derlenmiştir. 
2- 2000 yõlõ değerleri programdõr. 
3-    Üretim ve satõş miktarlarõna, dikili satõş miktarlarõ dahil edilmemiştir. 
  

Ülkemizde gerek çeşit gerekse miktar yönünden potansiyeli olan ve kontrolsüz bir 
şekilde üretilerek pazarlanan odun dõşõ orman ürünlerinin  yurt içi ve  yurt dõşõ talebi oldukça 
yüksek seviyededir. Kamu sektörü olarak odun dõşõ orman ürünlerinden düşük seviyelerde gelir 
sağlanmasõna karşõlõk ülke ekonomisinde küçümsenmeyecek yeri bulunmaktadõr.  

 
Odun dõşõ orman ürünleri ihracatõnõn tutarõ 1993 yõlõnda 48.7 milyon Amerikan Dolarõ 

iken bu miktar 1998 yõlõnda 102.1 milyon Amerikan dolarõ tutarõnda gerçekleşmiştir. Bu ihracat 
rakamlarõ, odun dõşõ orman ürünlerinin ormancõlõk sektöründe önemli yerinin olduğunu 
göstermektedir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    483 

18.2.1.1.3. Satõş Şekilleri  
  
 Orman ürünleri satõşlarõ  �Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği� 
hükümleri çerçevesinde yapõlmaktadõr. Söz konusu yönetmeliğe göre açõk arttõrmalõ satõş şekli 
genel kaide, diğer satõş şekilleri istisnai olarak kabul edilmiştir. 
 
 Bakanlõk döner sermaye işletmelerince üretilen orman ve süs bitkisi fidanõ satõş 
bedelleri ile   milli park, orman içi dinlenme yerlerinden yararlanma bedelleri  Bakanlõkça 
belirlenmektedir. 
  

18.2.1.1.4. Satõş Gelirleri 
 

18.2.1.1.4.1 Orman Ürünleri Satõş Fiyatlarõ  
 
 Orman ürünleri açõk artõrmalõ satõşlarõnda oluşan fiyatlar, bu ürünlerin piyasada oluşan 
fiyatõdõr.  

 
�Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği� gereğince satõşa konu 

olacak orman ürününün maliyet bedeli esas alõnarak muhammen satõş bedeli belirlenmektedir. 
Ürünler belirlenen muhammen bedel üzerinden açõk artõrmaya çõkarõlmaktadõr. İhale sonunda 
oluşan fiyat satõşa konu orman ürünün satõş fiyatõdõr. Ancak alõcõdan mal bedelinin  %3 �ü 
tutarõnda dellaliye, %3�ü tutarõnda  Orman Köylerinin Kalkõndõrma Fonu, %3�ü tutarõnda 
Ağaçlandõrma Fonu ve %15� ü tutarõnda  Katma Değer Vergisi tahsilatõ yapõlmaktadõr.  Satõş 
sonunda alõcõdan satõlan mal bedeli üzerinden yapõlan tahsilat tutarõ toplamõ %25 dir. 2000 
yõlõndan itibaren Katma Değer Vergisi % 17�ye çõkarõldõğõndan,  satõş fiyatõ üzerinden yapõlan 
ilave tahsilat % 25 den, % 27�ye yükselmiştir. Satõlan mal üzerinden satõlan mal bedeline 
ilaveten alõcõdan yapõlan ilave tahsilat OGM�nin geliri  olmamakta, ilgili kurum ve kuruluşlar 
için tahsilat yapõlmaktadõr.  

 
Açõk artõrma sonunda oluşan fiyat gerçek satõş fiyatõ değildir.  Açõk artõrmada fiyatlar 

alõcõdan yapõlacak ilave tahsilat kadar az artmaktadõr. 
  

Tahsisli satõş fiyatlarõ, artõrmalõ satõş fiyatlarõ baz alõnarak tespit edilmektedir (SEKA�ya 
verilen kağõtlõk odun hariç). 
  

Diğer satõş şekillerinde ise, satõş fiyatõ yasalarda öngörüldüğü şekilde maliyet bedeli, 1/3 
maliyet bedeli, sadece tarife bedeli nispetinde olmak üzere üç şekilde belirlenmektedir. 
 

18.2.1.1.4.2. Gelir Kayõplarõ 
 
 6831 Sayõlõ Orman Kanununun 31-32-33�üncü maddeleri hükümleri gereğince hak 
sahiplerine maliyet bedelinin altõnda bir fiyatla yapõlan tomruk, sanayi odunu, yakacak odun 
v.s. satõşlarõnda; piyasa fiyatlarõna göre, düşük fiyatlarõn uygulanmasõ sonucu büyük 
meblağlarda gelir kayõplarõ sektöre intikal ettirilememektedir. 
 
 Söz konusu kanun hükümleri gereğince 1993-1998 yõllarõ gelir kayõplarõ ve bu gelir 
kayõplarõnõn satõş gelirlerine oranõ Tablo 184�te gösterilmiştir. 
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Tablo 184: 1993-1998 Yõllarõ Gelir Kayõplarõ Ve Satõş Gelirlerine Oranõ 
       
    1998 fiyatlarõ ile milyonTL., m3 

Sübvansiyon Miktarõ 
Yõllar 

Yapacak Yakacak Toplam  (m3) 
Sübvansiyon Tutarõ Satõş Geliri 

Gelir 
kayõplarõnõn satõş 
gelirleri içindeki 

% payõ 
1993 563.000 5.712.750 6.275.750 25.810.000 151.049.009 18 
1994 565.000 5.283.750 5.848.750 23.846.000 124.329.467 19 
1995 657.000 5.889.000 6.546.000 26.318.000 140.247.726 19 
1996 571.000 5.763.000 6.334.000 25.350.000 123.594.268 21 
1997 489.000 5.234.250 5.723.250 22.278.000 112.103.682 20 
1998 503.000 4.703.250 5.206.250 21.272.000 97.224.064 22 

Toplam 3.348.000 32.586.000 35.934.000 145.324.000 748.844.181 19 
       
1) Sübvansiyon miktar ve tutarlarõ 3 nolu Çalõşma Grubu raporundan alõnmõştõr.  
2) Cari fiyatlarla satõş gelirleri OGM kayõtlarõndan derlenmiştir.   
 

1993-1998 döneminde 3.348.000 m3�ü yapacak, 32.586.000 m3�ü yakacak odun olmak 
üzere toplam 35.934.000 m3 odunun  satõşõ düşük fiyatlarla yapõlmõştõr. 

 
Bu satõşlar sonucunda 1998 yõlõ fiyatlarõ ile 1993 yõlõnda 25.8 trilyon Tl. olan gelir kaybõ 

1998 yõlõnda 21.3 triyon TL. olmuştur. Bu dönemde gelir kaybõ satõş gelirlerinin içindeki payõ 
ortalama yüzde 18 civarõndadõr. 

 
Sosyal politikalar nedeniyle yapõlan sübvansiyonun, tarõm ürünlerinde olduğu gibi 

görev zararõ olarak ödenmesi gerekmektedir. 
 

18.2.1.2. Gider Durumu 
 
 Orman Bakanlõğõ ve Orman Genel Müdürlüğü ormancõlõk faaliyetlerini, Genel Bütçe, 
Katma Bütçe, Döner Sermaye Bütçeleri, fon bütçeleri olmak üzere toplam 4 bütçe imkanõ ile 
gerçekleştirmektedir. 
 
 1993-2000 yõllarõnda gerçekleşen konsolide giderlerin  ekonomik ayõrõmõ cari fiyatlarla  
Tablo-185�te,  1998 yõlõ fiyatlarõ ile  Tablo-186�da, Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye 
bütçesi giderlerinin ekonomik dağõlõmõ cari fiyatlarla Tablo-187 ve 1998 yõlõ fiyatlarõ ile   
Tablo-188�de  gösterilmiştir.  
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Tablo 185: Orman Bakanlõğõ Ve Orman Genel Müdürlüğü 1993-2000 Yõllarõ Giderlerinin Ekonomik Dağõlõmõ 
              
           Cari fiyatlarla milyon Tl. 

Cari Giderler 
Giderler 
Toplamõ 

Yõllar 
Yatõrõm 

Giderleri Payõ % Üretim Payõ Yangõn Payõ Diğer Cari Payõ Toplam % 
Transfer 
Giderleri Payõ %  

1993 1.188.384 13 2.377.657 25 964.943 10 4.641.312 49 7.983.912 84 321.536 3 9.493.832 
1994 1.281.496 6 3.509.713 15 1.212.165 5 7.127.347 31 11.849.225 52 9.694.530 42 22.825.251 
1995 2.055.932 6 9.071.696 26 2.897.736 8 14.189.254 40 26.158.686 74 7.130.525 20 35.345.143 
1996 5.474.450 8 18.046.712 27 4.238.037 6 29.893.684 44 52.178.433 77 9.694.530 14 67.347.413 
1997 7.956.625 7 28.163.265 23 9.809.638 8 59.027.723 49 97.000.626 81 15.323.474 13 120.280.725 
1998 11.500.984 6 47.165.722 24 16.128.017 8 99.973.650 50 163.267.389 82 23.222.061 12 197.990.434 
1999 14.761.734 4 63.799.353 19 33.588.116 10 166.741.668 50 264.129.137 80 52.473.860 16 331.364.731 
2000 48.150.000 10 85.000.000 18 40.833.500 9 231.829.182 49 357.662.682 75 70.060.737 15 475.873.419 

 

 

Tablo 186: Orman Bakanlõğõ Ve Orman Genel Müdürlüğü 1993-2000 Yõllarõ Giderlerinin Ekonomik Dağõlõmõ 
               
           1998 Yõlõ fiyatlarõ ile milyon Tl. 

  Cari Giderler 
Yõllar 

Yatõrõm 
Giderleri Artõş % Üretim Artõş Yangõn Artõş Diğer cari Artõş Toplam % Transfer Giderleri Artõş % Giderler Toplamõ Artõş % 

1993 26.070.772   52.161.047   21.168.923   101.821.118   175.151.087   7.053.858   208.275.717   
1994 13.563.675 -48 37.147.682 -29 12.829.858 -39 75.437.627 -26 125.415.167 -28 102.609.335 1355 241.588.177 16 
1995 11.627.325 -14 51.304.984 38 16.388.148 28 80.247.338 6 147.940.470 18 40.326.690 -61 199.894.485 -17 

1996 17.389.198 50 57.324.088 12 13.461.821 -18 94.955.146 18 165.741.054 12 30.793.980 -24 213.924.233 7 
1997 13.951.820 -20 49.383.852 -14 17.201.049 28 103.504.204 9 170.089.105 3 26.869.476 -13 210.910.400 -1 

1998 11.500.984 -18 47.165.722 -4 16.128.017 -6 99.973.650 -3 163.267.389 -4 23.222.061 -14 197.990.434 -6 
1999 7.364.070 -36 40.850.671 -13 21.506.442 33 106.764.548 7 169.121.661 4 33.598.968 45 210.084.699 6 

2000 21.636.239 194 38.194.814 -7 18.348.564 -15 104.172.618 -2 160.715.996 -5 31.481.845 -6 213.834.080 2 
1- Orman Bakanlõğõ Ve Orman Genel Müdürlüğü Kayõtlarõndan Derlenmiştir.         
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Tablo 187: Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesi 1993-2000 Yõllarõ Giderlerinin Ekonomik Dağõlõmõ 

 

           Cari fiyatlarla milyon Tl. 
Cari Giderler             

Yõllar 
Yatõrõm 

Giderleri Payõ % Üretim Payõ Yangõn Payõ Diğer cari Payõ Toplam % 
Transfer 
Giderleri Payõ % 

Giderler 
Toplamõ 

1993 390.665 5 2.377.657 31 964.943 13 3.032.012 40 6.374.612 84 821.937 11 7.587.214
1994 401.098 3 3.509.713 30 1.212.165 10 4.371.973 37 9.093.851 77 2.263.440 19 11.758.389
1995 1.341.716 5 9.071.696 33 2.897.736 10 7.752.932 28 19.722.364 71 6.573.621 24 27.637.701
1996 3.508.735 7 18.046.712 36 4.238.037 8 16.160.999 32 38.445.748 77 8.200.780 16 50.155.263
1997 4.069.337 5 28.163.265 33 9.809.638 11 30.708.242 36 68.681.145 80 12.890.804 15 85.641.286
1998 5.259.250 4 47.165.722 35 16.128.017 12 50.095.514 37 113.389.253 84 16.526.056 12 135.174.559
1999 6.994.585 3 63.799.353 25 33.588.116 13 121.546.964 47 218.934.433 86 30.024.776 12 255.953.794
2000 28.300.000 8 85.000.000 24 40.833.500 12 160.253.500 45 286.087.000 81 40.263.000 11 354.650.000

             
 

Tablo 188: Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesi 1993-2000 Yõllarõ Giderlerinin Ekonomik Dağõlõmõ 
           1998 Yõlõ fiyatlarõ ile milyon Tl. 

  Cari Giderler             
Yõllar 

Yatõrõm 
Giderleri Artõş % Üretim Artõş Yangõn Artõş Diğer cari Artõş Toplam % 

Transfer 
Giderleri Artõş % 

Giderler 
Toplamõ Artõş % 

1993 8.570.410   52.161.047   21.168.923   66.516.289   139.846.258   18.031.657   166.448.325   
1994 4.245.322 -50 37.147.682 -29 12.829.858 -39 46.274.058 -30 96.251.598 -31 23.956.816 33 124.453.736 -25 
1995 7.588.076 70 51.304.984 38 16.388.148 28 43.846.713 -5 111.539.846 16 37.177.119 55 156.305.041 26 
1996 11.145.245 47 57.324.088 12 13.461.821 -18 51.334.256 17 122.120.164 9 26.049.190 -30 159.314.600 -2 
1997 7.135.520 -36 49.383.852 -14 17.201.049 28 53.846.430 5 120.431.331 -1 22.603.826 -13 150.170.677 -6 
1998 5.259.250 -26 47.165.722 -4 16.128.017 -6 50.095.514 -7 113.389.253 -6 16.526.056 -27 135.174.559 -10 
1999 4.478.627 -15 40.850.671 -13 21.506.442 33 77.826.417 55 140.183.553 24 19.224.838 16 163.886.996 21 
2000 12.716.626 184 38.194.814 -7 18.348.564 -15 720.190.031 -7 128.553.410 -8 18.092.209 -6 159.362.245 -3 
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 Tablo-185�te görüldüğü üzere, 1993 yõlõnda giderlerin  yüzde 13�ü yatõrõm, yüzde 25�i 
üretim, yüzde 10�u yangõn, yüzde 49�u diğer cari ve yüzde 3�ü transfer giderlerine ayrõlmõşken 
bu miktarlar 1999 yõlõnda sõrasõ ile; yüzde 4,19,10,50 ve 16 olarak gerçekleşmiş, 2000 yõlõnda 
ise; 10,18,9,49 ve 15 olarak programlanmõştõr. 
 
 1999 yõlõnda gerçekleşen giderlere göre yatõrõm ve üretim giderlerine ayrõlan pay 
azalõrken, cari ve transfer giderlerine ayrõlan pay artmõştõr. 
 
 1993-2000 dönemi Orman Bakanlõğõ ve Orman Genel Müdürlüğü konsolide giderlerinin 
1998 yõlõ fiyatlarõ ile ekonomik dağõlõmõ incelendiğinde; 1993 yõlõnda 26 trilyon TL. olan 
yatõrõm giderleri 1999 yõlõnda 7.4 Trilyon TL., 1993 yõlõnda 175.2  Trilyon TL. olan cari 
giderler 1999 yõlõnda 169,1 Trilyon TL., 1993 yõlõnda 7,1 Trilyon TL. olan transfer giderleri 
1999 yõlõnda 33.6  Trilyon TL. olarak gerçekleşmiştir. 1993 yõlõnda 208.3  trilyon TL. olan 
toplam giderler 1999 yõlõnda 210.1 Trilyon TL. olarak gerçekleşmiştir.   
 
 Yatõrõm giderlerinin azalmasõ, özellikle ağaçlandõrma, erozyon kontrolu, mera õslahõ,  ve 
orman yolu inşaatõ ile, makine ekipman alõmlarõnõn aksamasõna neden olmaktadõr.  
 
 Tablo-187�de görüldüğü üzere, 1993 yõlõnda  Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye 
giderlerin  yüzde 5�i yatõrõm, yüzde 31�i üretim, yüzde 13�ü yangõn, yüzde 40�õ diğer cari ve 
yüzde 11�i transfer giderlerine ayrõlmõşken bu miktarlar 1999 yõlõnda sõrasõ ile; yüzde 
3,25,13,47,12 olarak gerçekleşmiş, 2000 yõlõnda da; 8, 24, 12, 45 ve 11 olarak 
programlanmõştõr. 
 
 Tablo-188�in incelenmesinde 1999 yõlõ  yangõn, diğer cari giderler ve transfer giderleri 
1993 yõlõna göre artarken, yatõrõm, üretim giderleri azalmõştõr. 
 
 Son yõllarda orman yangõnlarõnõn söndürülmesinde arazöz, helikopter ve uçak 
kullanõlmaktadõr. İşçi ücretlerindeki artõşlar,  uçak ve helikopter kiralarõ ve diğer yangõn 
söndürme giderleri nedeniyle yangõn giderleri artmõştõr.   
  

Giderlerin sektörün kendi gelirleri ile karşõlanma oranlarõ Tablo 181�de gösterilmiştir. 
 
Tablo 181�in incelenmesinden de görüleceği üzere, ormancõlõk faaliyetlerinin kendi öz 

kaynaklarõndan finanse edilme oranõ 1993 yõlõnda  % 82 iken, bu oran 1999 yõlõnda yüzde 57�ye 
gerilemiştir. 

 
Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden yapõlan kamu hizmeti karakterindeki 

harcamalar, gelir kayõplarõ ve çeşitli şekillerle yapõlan transfer ödemeleri, sektörün giderlerini 
öz kaynaklarla karşõlayamamasõna neden olmaktadõr. 

 
Giderler Tablo 185, 186, 187 ve 188�de belirtildiği gibi yatõrõm, cari ve transfer 

giderleri alt başlõklarõ halinde incelenecektir. 
 
18.2.1.2.1. Yatõrõm Giderleri 

 
 1993 yõlõnda yatõrõmlar için yapõlan harcama 1998 yõlõ fiyatlarõ ile 26 Trilyon TL. iken 
bu miktar 1999 yõlõnda yüzde 72 oranõnda azalõşla 7.4 Trilyon TL. olarak gerçekleşmiştir   
(Tablo-186). Bu konudaki giderlerden  �YATIRIMLAR�  bölümünde detaylõ olarak 
bahsedilecektir.    
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    488 

 18.2.1.2.2. Cari  Giderler 
 
 Bu bölümde; yatõrõm ve transfer giderleri dõşõnda kalan, ancak büyük bölümü yatõrõm 
niteliğinde olan orman bakõm giderleri, üretim giderleri, orman ürünleri satõş giderleri, personel 
giderleri,  tamiratlar ve benzeri ormancõlõk çalõşmalarõ yer almaktadõr. 

 
18.2.1.2.2.1. Orman bakõm giderleri 

 
 Orman bakõm faaliyetleri için yapõlan harcamalar cari giderler bölümünde yer almasõna 
rağmen, bu konudaki harcamalar ormanlarõn gençleştirilmesi, bakõmõ, enerji ormanõ tesisi ve 
bakõmõ, orman yollarõ tamir ve bakõmõ, yangõn emniyet yol ve şeridi yapõmõ, orman yangõnlarõ 
ve ormanlara zarar veren böcek ve hastalõklarla mücadele gibi yatõrõm karakterindeki faaliyetler 
için Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden yapõlan harcamalardõr.  

 
1993-2000 yõllarõ orman bakõm giderleri cari fiyatlarla Tablo-189�da, 1998 yõlõ fiyatlarõ 

ile Tablo 190�da gösterilmiştir. Tablo-189�da görüldüğü üzere yangõn giderlerinin,  orman 
bakõm giderlerinin içindeki payõ 1993 yõlõnda % 41,4  iken 1999 yõlõnda  % 66�ya yükselmiş, 
2000 yõlõnda  ise  %58,4  olarak bütçeleştirilmiştir. 1999 yõlõnda % 43,8 olan gençleştirme ve  
bakõm giderlerinin payõ   1999 yõlõnda  % 24,8�e  gerilemiş, 2000 yõlõnda ise % 29,4 olmasõ 
programlanmõştõr. 

 
1998 yõlõ fiyatlarõyla 1993 yõlõnda 51,1 Trilyon TL olan orman bakõm giderleri % 36 

oranõnda azalõşla 1999 yõlõnda 32.6 Trilyon TL. ye gerilerken,  1993 yõlõnda 21.2 Trilyon TL 
olan yangõn giderleri % 2 oranõnda artõşla 1999 yõlõnda 21.5  Trilyon TL. ye yükselmiş,  2000 
yõlõnda 16.7 trilyon TL.  olarak bütçeleştirilmiştir. 

 
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde orman yangõnlarõnõ önleme çalõşmalarõna 

önem verilmesi nedeniyle, yangõn söndürme giderlerine orman bakõm giderlerinden ayrõlan pay 
artarken, ormanlarõn veriminin artõşõnda ve devamlõlõğõnda  önem arzeden gençleştirme ve 
bakõm giderlerine, orman yolu bakõm ve onarõm giderlerine ayrõlan pay  yõldan yõla azalmõştõr. 
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Tablo 189: Orman Genel Müdürlüğünün Cari Fiyatlarla 1993-2000 Yõllarõ Orman Bakõm Giderleri 

       Cari fiyatlarla milyon Tl. 

Yangõn giderleri Gençleştirme bakõm giderleri 
Yol bakõm ve onarõm 

giderleri (*) Diğer giderler Toplam 
Yõllar Tutarõ Payõ % Tutarõ Payõ % Tutarõ Payõ % Tutarõ Payõ % Tutarõ Payõ % 
1993 964.943 41,4 1.019.224 43,8 258.829 11,1 86.461 3,7 2.329.457 100 
1994 1.212.165 43,5 1.198.672 43,1 209.184 7,5 163.754 5,9 2.783.775 100 
1995 2.897.736 51,9 2.145.562 38,5 415.384 7,4 120.075 2,2 5.578.757 100 
1996 4.238.037 50,1 3.350.076 39,6 653.728 7,7 211.038 2,5 8.452.879 100 
1997 9.809.638 55,5 6.480.894 36,7 887.608 5 482.358 2,7 17.660.498 100 
1998 16.128.017 59,1 8.424.508 30,9 1.784.637 6,5 930.642 3,4 27.267.804 100 
1999 33.588.116 66 12.641.000 24,8 2.044.217 4 2.611.651 5,1 50.884.084 100 

2000 (*) 37.200.000 58,5 18.690.000 29,4 4.500.000 7,1 3.165.000 5 63.555.000 100 
 

Tablo 190: Orman Genel Müdürlüğünün 1998 Yõlõ Fiyatlarõ İle 1993-2000 Yõllarõ Orman Bakõm Giderleri 

       1998 yõlõ fiyatlarõ ile milyon Tl. 

Yangõn giderleri 
Gençleştirme bakõm 

giderleri 
Yol bakõm ve onarõm giderleri 

(*) Diğer giderler Toplam 
Yõllar Tutarõ Artõş % Tutarõ Artõş % Tutarõ Artõş % Tutarõ Artõş % Tutarõ Artõş % 

1993 21.168.923  22.359.739   5.678.191   1.896.782   51.103.635   
1994 12.829.858 -37,4 12.687.045 -43,3 2.214.056 -61 1.733.213 -8,6 29.464.172 -42,3 
1995 16.388.148 27,7 12.134.228 -4,4 2.349.205 6,1 679.084 -60.8 31.550.665 7,1 
1996 13.461.821 -17,9 10.64.276 -12,3 2.076.520 -11,6 670.347 -1,3 26.849.965 -14,9 
1997 17.201.049 27,8 11.364.148 6,8 1.556.407 -25 845.807 26,2 30,967.411 15,3 
1998 16.128.017 -6,2 8.424.508 -25,9 1.784.637 14,7 930.642 10 27.267.804 -11,9 
1999 21.506.442 33,3 8.094.022 -3,9 1.308.910 -26,7 1.672.238 79,7 32.581.612 19,5 

2000 (**) 16.715.848 -22,3 8.398.366 3,8 2.022.078 54,5 1.422.195 -15 28.558.487 -12,3 
Kaynak : Orman Genel Müdürlüğü kayõtlarõndan derlenmiştir.  
(*)   Orman yolu bakõm ve onarõmõ, yangõn yolu ve şeridi yapõmõ, bakõmõ ve onarõmõdõr. 
(**) Bütçe rakamlarõdõr. 
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18.2.1.2.2.2. Üretim giderleri 
 
 Üretim giderleri orman ürünleri üretimi için yapõlan harcamalar olup, bu konudaki 
harcamalarõn tamamõ, yaptõğõ üretim işleri karşõlõğõnda, gelir seviyesi düşük  orman köylüsüne 
intikal ettirilmektedir. 
 
 Tablo-187�de görüldüğü üzere,  üretim giderlerine, Orman Genel Müdürlüğü döner 
sermayesi toplam giderlerinden ayrõlan pay, 1993 yõlõnda % 31 iken 1999 yõlõnda % 25�e 
gerilemiş, 2000 yõlõnda ise  % 24 olarak bütçeleştirilmiştir.  
 
 1998 yõlõ fiyatlarõ ile 1993 yõlõnda orman ürünleri üretimi için 52.2 Trilyon TL. harcama 
yapõlmõşken bu miktar 1999 yõlõnda 40,9 Trilyon TL.ye gerilemiş, 2000 yõlõnda ise 38.2 Trilyon 
TL. olarak bütçeleştirilmiştir.(Tablo-188). 

 
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde de orman ürünleri üretimi için yapõlan 

harcamalar ve bu harcamalarõn payõ yõldan yõla azalmõştõr. 1996 yõlõnda orman ürünleri üretimi 
için yapõlan harcama 1998 fiyatlarõ ile 57.3 trilyon TL. iken 1999 yõlõnda 40.9 trilyon TL. 
gerilemiştir.  

 
Üretim giderlerinde (1996 yõlõ 57.3 trilyon TL., 1999 yõlõnda 40.9 trilyon TL.)  % 29, 

toplam üretim miktarõnda (1996 yõlõnda 15.331.000 m3, 1999 yõlõnda 13.198.000 m3) % 14 
oranõnda azalma olmuştur. Buda  üretim işinde çalõşan orman köylüsüne reel olarak daha az 
kaynak aktarõldõğõnõn ifadesidir. 
 

18.2.1.2.3. Transfer Giderleri    
 

 1993-2000 döneminde Orman Bakanlõğõ ve Orman Genel Müdürlüğü bütçelerinden, 
hazine hissesi, vergi  ödemeleri, fonlara yapõlan ödemeler, verilen krediler ve diğer transfer 
ödemesi olarak yapõlan harcamalar cari fiyatlarla Tablo-185 ve 1998 fiyatlarõ ile Tablo-186�da 
gösterilmiştir.  

 
Transfer harcamalarõnõn toplam harcamalara oranõ 1993 yõlõnda % 3 iken, 1994 yõlõnda 

% 42�ye yükselmiş, 1999 yõlõnda da % 16 olmuştur. 2000 yõlõnda ise % 15 olarak 
öngörülmüştür. (Tablo-185) 

 
Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesi gelirlerinden ağaçlandõrma ve ORKÖY 

fonlarõna aktarõlan kaynaklar ormancõlõğa geri dönmesine rağmen, Orman Bakanlõğõnõn döner 
sermaye bütçesi ve fon gelirlerinden diğer fonlara ödemeler, hazine hissesi ve vergi ödemeleri 
sektöre geri dönmemektedir.  

 
Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden yapõlõp sektöre geri dönmeyen ödemeler 

Tablo-191�de gösterilmiştir. Sözkonusu ödemelerin 1993 yõlõnda döner sermaye gelirleri 
içindeki payõ % 7 iken, 1994 yõlõnda  % 15, 1995 yõlõnda %14 ve sonraki yõllarda azalarak 1999 
yõlõnda %11�e gerilemiştir.  

 
Döner sermaye işletmelerinin 1997 yõlõndan itibaren kar etmemesi nedeniyle kurumlar 

vergisi ödenmemiş, sadece hazine hissesi ödenmiştir. Bu nedenle söz konusu ödemelerin   
döner sermaye gelirlerine oranõ yõldan yõla azalmõştõr.  

 
Sektör dõşõna aktarõlan kaynak, ormancõlõk çalõşmalarõnõ olumsuz yönde etkilemektedir.  

 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    491 

Tablo 191: 1993-1999  Yõllarõnda Ormancõlõk Sektörüne Geri Dönmeyen, Orman        
       Genel Müdürlüğünce Ödenen Hazine Hissesi, Vergiler ve Çeşitli Fonlara  
       Yapõlan Ödemeler 
 

      Cari fiyatlarla milyon Tl. 

Yõllar Hazine 
Hissi 

Kurumlar 
Vergisi 

Çocuk Esir. 
Kurumu 
Hissesi 

Savunma 
San. Des.   

Fonu 

Sosyal Yar. 
Ve Day. 

Fonu 
Toplam 

Orman Genel 
Müdürlüğü 

Döner Sermaye 
Geliri 

Döner 
sermaye 

gelirindeki 
 % payõ 

1993 145.793 0 71.065 0 330.414 547.272 7.330.991 7 
1994 1.252.806 0 122.850 0 570.085 1.945.741 12.634.022 15 
1995 2.920.225 495.608 109.717 24.780 514.145 4.064.475 29.238.446 14 
1996 4.662.672 25.682   1.284   4.689.638 50.257.880 9 
1997 7.308.654         7.308.654 74.457.297 10 
1998 11.990.362         11.990.362 121.949.017 10 
1999 16.127.778         16.127.778 170.741.449 11 

Kaynak : Orman Genel Müdürlüğü kayõtlarõndan derlenmiştir. 

 
18.2.2. VIII  Beş Yõllõk Plan Dönemindeki Gelişmeler (2001-2005) 
 
18.2.2. 1. Amaç ve Hedefler 

 
 Sekizinci Beş Yõllõk Plan döneminde geçmiş plan dönemlerinde olduğu gibi, ormancõlõk 
çalõşmalarõnda, orman ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasõnda Orman Bakanlõğõ ve Orman 
Genel Müdürlüğünün, yani kamunun ağõrlõğõ devam edecektir. 

 
3 Nolu Orman Ürünleri Arz Talep İlişkileri  Çalõşma Grubu Raporunda bu dönemde, 

gerek endüstriyel odun tüketimindeki artõşõn, gerekse yakacak odun tüketimindeki azalmanõn 
düşük oranda devam edeceği, endüstriyel odun arz açõğõnõn 1 milyon m3 civarõnda olacağõ, 
yakacak odunda arz açõğõnõn olmayacağõ, reel  fiyat artõşõ olacağõ, ancak reel fiyat artõşõnõn 
dünya fiyat artõşõ paralelinde olacağõ, fiyatlar nedeniyle özel sektör arzõnda artõş olmayacağõ, 
SEKA�nõn özelleşmesi sonucunda, kağõtlõk odun pazarlanmasõnda yaşanan rahatlõğõn devam 
etmeyeceği, kağõtlõk odun ile ilgili olarak  kalite artõrõmõ, fiyat indirimi, ihtiyaçlarõn yakõn 
ormanlardan temini taleplerinin olacağõ öngörülmektedir. 

 
Devlet Orman İşletmelerince uygulanmakta olan artõrmalõ ve tahsisli satõş ile köylü 

pazar satõşõ, maliyet bedelli ve tarife bedelli satõş şekillerinin bu plan döneminde de devam 
ettirileceği tahmin edilmektedir. 

 
Halen uygulanan ekonomik istikrar tedbirlerinin bu dönemde de devam edecek olmasõ 

nedeniyle, toplam tüketim ve toplam yatõrõm harcamalarõ kõsõlacaktõr. Yatõrõm harcamalarõnõn 
kõsõlmasõ, önümüzdeki dönemde  ormancõlõğa ayrõlacak payõ da azaltacağõ tahmin edilmektedir.  

 
Ayrõca orman ürünlerine olan talepte artõş yönünde fazla değişme olmayacağõ için döner 

sermaye gelirleri reel olarak artmayacaktõr.  
 
Toplam yatõrõmõn kõsõlmasõ ve döner sermaye gelirlerinin reel olarak artmamasõ  

nedeniyle ormancõlõk çalõşmalarõ aksayacaktõr.  
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Devlet Orman İşletmesi Yönetmeliği ve Tek Düzen Muhasebe Hesap Planõ 
hükümlerince orman ürünleri satõş fiyatlarõ belirlenmektedir. Vergi ve fon ödemeleri payõnõn 
maliyetlere dahil edilmesi nedeniyle fiyatlar yüksek belirlenmektedir. Yetersiz talep ve yurt 
dõşõndan ithal imkanlarõ nedeniyle yüksek fiyatla satõş yapõlamamaktadõr. Yasal düzenlemeler 
yapõlmadan orman ürünleri maliyetlerinde azalma olmayacaktõr. 
 

2001 ve 2005 yõllarõ yurt içi  orman ürünleri üretim ve tüketim miktarlarõna ait 
öngörüler  Tablo 192�de gösterilmiştir. 

 
Toplam hammadde odun üretiminde endüstriyel odunun payõ 1999 yõlõnda % 52.6 iken 

VIII. plan döneminde % 47 ye, yakacak odunun payõ ise % 47.4 den, % 53�e yükseleceği 
öngörülmüştür. Bu plan döneminde de geçmiş dönemde olduğu gibi odun üretiminin yarõya 
yakõnõ yakacak olarak kullanõlmaya devam edilecektir. 
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Tablo 192: 2001-2005 Yõllarõ Yurtiçi Hammadde Odun Ürünleri Üretim ve Tüketim Miktarlarõ 

 

(000 m³) 

 Üretim Miktarlarõ Satõş Miktarlarõ 
1999 Yõlõ 1999Yõlõ 

2001-2005 Yõllarõ 2001-2005 Yõllarõ 
Ürün Cinsi 

Miktar Payõ % Toplam 
miktarõ Payõ % Yõllõk ortalamasõ 

Miktar Payõ % Toplam 
miktarõ Payõ % Yõllõk 

ortalamasõ 
Tomruk 2.735 21 27.655 23,3 5.531 2.753 21,3 32.600 26 6.520 
Tel direk 90 0,69 660 0,6 132 91 0,7 660 0,5 132 
Maden direk 430 3,29 2.155 1,8 431 429 3,3 2.180 1,7 436 
Sanayi odunu 739 5,66 6.780 5,7 1.356 748 5,8 6.770 5,4 1.354 
Kağõtlõk odun 1.644 12,6 6.500 5,5 1.300 1.479 11,5 7.350 5,9 1.470 
Lif yonga odunu 1.208 9,59 11.800 10 2.360 1.213 9,4 13.080 10,4 2.616 
Sõrõk 22 0,15 140 0,1 28 13 0,1 140 0,1 28 
Endüstriyel odun toplamõ 6.866 52,6 55.690 47 11.138 6.726 52,1 62.780 50,1 12.556 
Yakacak odun  6.188 47,4 62.812 53 12.562,40 6.188 47,9 62.530 49,9 12.506 
GENEL TOPLAM 13.054 100 118502 100 23.700,40 12.914 100 125.310 100 25.062 
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1999 yõlõnda üretilen hammadde odun ürünlerinin % 52.1�i endüstriyel odun, % 47,9�u 
yakacak odun olarak satõlmõşken, 2001-2005 dönemine ilişkin tüketim projeksiyonunda toplam 
tüketimin % 50.1�inin endüstriyel, % 49.9�unun ise yakacak odun olarak tüketileceği tahmin 
edilmiştir.  Bu dönemde toplam tüketimin içinde yakacak odunun  payõ artacaktõr. 

 
1993-1997 yõllarõ arasõnda Ülkemizde, Dünya�da ve Avrupa Ülkelerinde 

gerçekleştirilen üretim ve tüketim miktarlarõ  Tablo 193�te gösterilmiştir. 
 
Tablo-193 incelendiğinde, 1993 yõlõnda 1.480.012.000 m3 olan Dünya endüstriyel odun 

üretimi 1997 yõlõnda 1.522.579.000 m3�e, toplam odun üretimi ise 3.269.733.000 m3�ten 
3.377.240.000 m3�e yükselmiştir. 1993 yõlõnda 409.806.000 m3 olan Avrupa Ülkeleri 
endüstriyel odun üretimi 1997 yõlõnda 393.600.000 m3.�e, toplam odun üretimi 503.339.000 m3 
den 472.647.000 m3�e gerilemiştir. Aynõ durum  tüketimde de söz konusu olup, Ülkemizde ve 
Avrupa Ülkelerinde odun tüketimi azalõrken, Dünya toplamõnda artmaktadõr. Önümüzdeki 
dönemlerde Dünya odun üretim miktarõnõn yõldan yõla azalacağõ tahmin edilmektedir. 

 
Ülkemizde fert başõna odun tüketimi 1997 yõlõnda Dünya ortalamasõnõn üzerinde, 

Avrupa ortalamasõnõn 54 m3 altõnda kalmõştõr.  1997 yõlõnda  Avrupa� da kişi başõna  541 m3.  
endüstriyel odun, 108 m3 yakacak odun  tüketilmişken, Ülkemizde  ise 186 m3. endüstriyel 
odun, 409 m3. yakacak odun tüketilmiştir (Tablo-193). 

 
Gelişme ve nüfus artõşõna paralel olarak  yurt içi  endüstriyel odun tüketiminin Avrupa 

ortalamasõna getirilmesi hedef alõnmalõdõr. 
 
Dünya toplam hammadde odun üretimindeki gerilemeye paralel olarak Ülkemiz 

hammadde odun ithalatõnõn zorlaşacağõ ve odun dõş ticaretinde işlenmiş odunun miktarõnõn 
artacağõ söz konusudur. Bu durumda ithalatõn zorlaşacağõ göz önünde bulundurularak, odun 
üretiminde endüstriyel odun payõnõn arttõrõlmasõ gerekmektedir. 

 
Bu nedenle, birim alandan ve birim dikili ağaçtan alõnan verimin artõrõlmasõ 

gerekmektedir.  
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Tablo 193: 1993-1997 Odun Üretim, Tüketim Miktarlarõ 
 
      Bin m3 
  Üretim    Tüketim    Fert Başõ Tüketim 
  Endüstriyel Yakacak Toplam Artõş % si Endüstriyel Yakacak Toplam Artõş % si Endüstriyel Yakacak Toplam 

Türkiye 9.600 16.429 26.029   11.784 15.673 27.457         
Avrupa 409.816 93.523 503.339   405.866 94.455 500.321       0 1993 
Dünya 1.480.012 1.789.721 3.269.733   1.486.343 1.790.048 3.276.391       0 

Türkiye 9.428 14.371 23.799 -8,57 11.265 15.210 26.475 -3,58       
Avrupa 383.615 87.105 470.720 -6,48 389.240 87.328 476.568 -4,75     0 1994 
Dünya 1.480.988 1.811.186 3.292.174 0,69 1.494.127 1.810.502 3.304.629 0,86     0 

Türkiye 10.984 15.040 26.024 9,35 11.535 15.669 27.204 2,75       
Avrupa 402.232 86.435 488.667 3,81 403.918 86.713 490.631 2,95     0 1995 
Dünya 1.512.946 1.832.315 3.345.261 1,61 1.519.757 1.831.745 3.351.502 1,42     0 

Türkiye 10.548 15.524 26.072 0,18 11.602 15.346 26.948 -0,94       
Avrupa 387.521 81.214 468.735 -4,08 384.943 81.526 466.469 -4,92     0 1996 
Dünya 1.503.417 1.847.092 3.350.509 0,16 1.509.932 1.846.198 3.356.130 0,14     0 

Türkiye 10.146 15.494 25.640 -1,66 11.650 13.991 25.641 -4,85 0,186 0,409 0,595 
Avrupa 393.560 79.087 472.647 0,83 394.484 78.747 473.231 1,45 0,541 0,108 0,649 1997 
Dünya 1.522.759 1.854.481 3.377.240 0,80 1.537.296 1.853.318 3.390.614 1,03 0,263 0,317 0,580 

1-Artõş yüzdeleri bir önceki yõla göre hesaplanmõştõr.         
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Kurumsal ve yasal düzenlemeler yapõlmadan Orman Genel Müdürlüğünün orman 
ürünlerini fiyatlandõrma politikasõnda değişiklik olmayacağõndan, halen yaşanmakta olan satõş 
zorluklarõ devam edecektir. 

 
Orman ürünleri fiyatlarõndaki olumsuz gelişmelerin, özel sektörün üretimini aynõ yönde 

etkilemesi beklenmektedir. 
 
Yasal düzenlemeler nedeniyle maliyet bedelinin yüksek belirlenmesi, alõcõdan mal 

bedeli üzerinden % 24 civarõnda ilave tahsilat yapõlmasõ orman ürünü satõşlarõnõ olumsuz 
etkilemeye devam edecektir. 

 
Orman ürünü satõşlarõndan alõnan ve ormancõlõğa geri dönmeyen fon, vergi ve diğer 

ödemelerin bu dönemde de devam edeceği, bu ödemeler ormancõlõk çalõşmalarõnõn olumsuz 
yönde etkileneceği beklenmektedir. 

 
Plan döneminde, Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye gelirlerinin, reel olarak 

artmayacağõ, hatta azalacağõ nedeniyle, ormancõlõk yatõrõmlarõna ve diğer ormancõlõk 
çalõşmalarõna yeterli kaynak ayrõlamayacağõ öngörülmektedir. Bu nedenle mevcut personel, 
makine ekipman, imar ve õslah edilemeyen toprak tam kapasite ile kullanõlamayacaktõr. 
Uygulanan ekonomik, sosyal ve mali politikalar, kaynaklarõn ve üretim faktörlerinin etkin 
kullanõmõnõ olumsuz olarak etkilemeye devam edecektir. 

 
Plan dönemi hedefleri, gelir ve gider tahminleri 1998 yõlõ fiyatlarõ ile Tablo-194�te 

gösterilmiştir. Plan döneminde 995.1 Trilyon TL. gelir, 1 trilyon 940 milyar 990 milyon TL. 
gider  olacağõ ve  945,8 Trilyon TL. gelir açõğõ oluşacağõ tahmin edilmiştir. 
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Tablo 194: 2001-2005 Dönemi Faaliyetleri, Gelir ve Gider Tahminleri 
 

             1998 fiyatlarõ ile milyon TL. 
2001-2005 DÖNEMİ FİZİKİ HEDEFLERİ 

 
 

2001-2005 DÖNEMİ GELİR GİDER TAHMİNİ 
 
 GELİRLER/GİDERLER Birim 

1998 yõlõ 
ortlama 

fiyatõ 2001 2002 2003 2004 2005 Toplam 2001 2002 2003 2004 2005 Toplam 
I-GELİRLER                194.864.000 196.518.700 199.154.750 201.300.125 203.305.500 995.143.075 

1- DÖNER SERMAYE GELİRLERİ 0   13.305          177.864.000 179.518.700 182.154.750 184.300.125 186.305.500 910.143.075 
a- Endüstriyel odun satõşõ Bin m3. 19.627 7.000 7.100 7.250 7.375 7.500 36.225 137.389.000 139.351.700 142.295.750 144.749.125 147.202.500 710.988.075 

b- Yakacak odun satõşõ Bin m3. 5.600 6.225 6.170 6.115 6.060 5.980 30.550 34.860.000 34.552.000 34.244.000 33.936.000 33.488.000 171.080.000 
c- Fidan satõşõ Milyon  adet 70.000 80 80 80 80 80 400 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 28.000.000 
d- Diğer gelirler              0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

               0 0 0 0 0 0 0 

2- KATMA BÜTÇE GELİRLERİ              0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 15.000.000 
3- FON GELİRLERİ              0 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 70.000.000 
               0 0 0 0 0 0   

II- GİDERLER              0 400.566.623 408.109.308 394.677.328 375.842.858 361.793.898 1.940.990.015 
A- YATIRIM GİDERLERİ              0 53.980.591 44.055.896 48.964.596 51.594.046 53.477.246 252.072.375 
A-.1. ORMANCILIK SEKTÖRÜ              0 43.797.191 40.870.396 45.779.696 48.410.046 50.292.769 229.150.125 
1- Ağaçlandõrma              0 11.922.360 13.484.000 16.400.000 18.000.000 19.800.000 79.606.360 
Ağaçlandõrma  Ha. 120.000 50.000 50.000 55.000 60.000 65.000 280.000 6.000.000 6.000.000 6.600.000 7.200.000 7.800.000 33.600.000 

Özel ağaçlandõrma  Ha. 300.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 60.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 18.000.000 
 Ağaçlandõrma bakõm Ha. 40.000 88.059 112.100 155.000 165.000 180.000 700.159 3.522.360 4.484.000 6.200.000 6.600.000 7.200.000 28.006.360 
2- Erozyon kontrolu              0 9.522.360 10.484.000 12.800.000 13.800.000 15.000.000 61.606.360 

Erozyon kontrolu Ha. 120.000 50.000 50.000 55.000 60.000 65.000 280.000 6.000.000 6.000.000 6.600.000 7.200.000 7.800.000 33.600.000 
Erozyon kontrolu bakõm Ha. 40.000 88.059 112.100 155.000 165.000 180.000 700.159 3.522.360 4.484.000 6.200.000 6.600.000 7.200.000 28.006.360 

3- Mera õslahõ Ha. 30.000 7.000 7.500 7.500 7.500 8.000 37.500 210.000 225.000 225.000 225.000 240.000 1.125.000 
4 �Fidan üretimi Milyon adet 19.000.000 231 241 257 274 275 1.278 4.389 4.579.000 4.883 5.206 5.225 4.598.703 
5- Tohum üretimi Ton 1.875 185 193 206 219 220 1.023 346.875 361.875 386.250 410.625 412.500 1.918.125 

6-  Kadastro Ha. 1.280 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 3.750.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 4.800.000 
7-  Amenejman Ha. 750 2.283 2.022 1.999 2.539 2.217 11.060 1.712.250 1.516.500 1.499.250 1.904.250 1.662.750 8.295.000 

8- Harita fotogrametri              0 670.750 670.750 670.750 670.750 670.750 3.353.750 
Hava fotografõ ve topografik harita alõmõ Km2. 5.600 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 1.120.000 

Fotomekanik işler m2 12.000 500 500 500 500 500 2.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 
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Tablo194: Devamõ 
 

Sayõsal harita yapõmõ Km2. 11.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 2.200.000 

Orman haritasõ basõmõ km2. 15 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 750 750 750 750 750 3.750 
9- Yol inşaatlarõ               0 5.444.421 5.444.421 5.444.421 5.444.421 5.444.421 27.222.105 

Yol etüd-proje-planlama Adet 1.663.000 50 50 50 50 50 250 83.150 83.150 83.150 83.150 83.150 415.750 
Yol etüd-proje-aplikasyon Km 23.353 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 93.412 93.412 93.412 93.412 93.412 467.060 

Yeni orman yolu inşaatõ Km 1.566.440 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.566.440 1.566.440 1.566.440 1.566.440 1.566.440 7.832.200 
Orman yolu büyük onarõm Km 353.919 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 353.919 353.919 353.919 353.919 353.919 1.769.595 
Orman yolu üst yapõsõ Km 707.450 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 1.414.900 1.414.900 1.414.900 1.414.900 1.414.900 7.074.500 

Köprü mt. 739.200 500 500 500 500 500 2.500 369.600 369.600 369.600 369.600 369.600 1.848.000 
Sanat yapõsõ Km 521.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 1.563.000 1.563.000 1.563.000 1.563.000 1.563.000 7.815.000 

10- Orman zararlõlarõ ile mücadele + +           0 37.525 37.525 37.525 37.525 37.525 187.625 
. Kuş yuvasõ Adet 113 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 28.250 
. Karõnca transplantasyonu Adet 3.750 500 500 500 500 500 2.500 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 9.375 

. R. grandis üretimi Adet 75 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.000.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 
11- Araştõrma projeleri Adet 900 228 247 261 277 299 1.312 205.200 222.300 234.900 249.300 269.100 1.180.800 

12- Toprak tahlil ve analizi giderleri Adet 8 42.600 49.700 56.800 63.900 71.000 284.000 351.450 410.025 468.600 527.175 585.750 2.343.000 
13- ORKÖY plan Yatõrõmlarõ Yer 3.750 60 60 60 60 60 300 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 1.125.000 

14- Orman  içi dinlenme yeri yatõrõmlarõ               750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 3.750.000 
15- Bina inşaatlarõ               0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 15.000.000 
İlk müdahele ekip binasõo Adet   5 5 5 5 9 29 0 0 0 0 0   

Meteoroloji istasyonu Adet   17 15 15 10 10 67 0 0 0 0 0   
Yangõn kulesi büyük onarõmõ Adet   10 10 10 6 6 42 0 0 0 0 0   

Yangõn kulesi inşaatõ Adet   10 10 10 10 6 46 0 0 0 0 0   
Toplu koruma ekip binasõ Adet   75 75 75 75 75 375             
 İdare binasõ inşaatõ Adet   2 2 2 2 2 10 0 0 0 0 0   

Laboratuvar inşaatõ Adet   2 2 2 1 1 8 0 0 0 0 0   
16- Makine ekipman taşõt alõmlarõ               0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 3.750.000 

Yangõn arazöz Adet   250 5 5 5 5 270 0 0 0 0 0   
Yangõn motorsiklet Adet   300         300 0 0 0 0 0   

Çeşitli telsiz Adet   10.017 15 15 15 15 10.077 0 0 0 0 0   
Taşõt alõmõ Adet   150 150 150 150 150 750 0 0 0 0 0   
17- Deprem hasarlarõ                 5.700.000 750.000 645.000 450.000 60.000 7.605.000 
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Tablo 194: Devamõ 

 

A.2- TURİZM SEKTÖRÜ               0 10.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 22.500.000 
Milli park av-yaban hayatõ yatõrõmlarõ               0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 

Gelibolu Yarõmadasõ yatõrõmlarõ               0 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 6.500.000 
Orman İçi Su Ürünleri Yatõrõmlarõ               0 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000 
Korunan alanlar ve sürdürülebilir kay yön.               0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000 

                0 0 0 0 0 0   

A.3- EĞİTİM YATIRIMLARI               0 83.400 85.500 84.900 84.000 84.450 422.250 
Orman köylüsü eğitimi Kişi 30.000 280 350 330 300 315 1.575 8.400 10.500 9.900 9.000 9.450 47.250 
Tanõtõm yatõrõmlarõ               0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000 

Diğerleri               0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 
                0 0 0 0 0 0   

B- CARİ GİDERLER               0 171.076.032 171.293.412 171.702.732 171.988.812 172.806.652 858.867.640 
1- Personel giderleri               0 94.000.000 94.000.000 94.000.000 94.000.000 94.000.000 470.000.000 
2- Üretim giderleri             0 47.610.000 47.772.000 48.114.000 48.366.000 48.528.000 240.390.000 

.Endüstriyel odun m3 3.600 7.000 7.100 7.250 7.375 7.500 36.225 25.200.000 25.560.000 26.100.000 26.550.000 27.000.000 130.410.000 

.Yakacak odun  m3 3.600 6.225 6.170 6.115 6.060 5.980 30.550 22.410.000 22.212.000 22.014.000 21.816.000 21.528.000 109.980.000 
3- Satõş giderleri               0 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 1.312.500 

4- Yangõn giderleri                 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 90.000.000 
5- Orman Bakõm giderleri                 10.403.532 10.458.912 10.526.232 10.560.312 11.216.152 53.165.140 

Depo dahili yol Km 554.000 80 80 80 80 80 400 44.320 44.320 44.320 44.320 44.320 221.600 
Yangõn emniyet yolu Km 138.100 700 700 700 700 700 3.500 96.670 96.670 96.670 96.670 96.670 483.350 

Kule kulube yolu Km 1.164.000 10 10 10 10 10 50 11.640 11.640 11.640 11.640 11.640 58.200 
Traktör yolu Km. 339.000 280 280 280 280 280 1.400 94.920 94.920 94.920 94.920 94.920 474.600 
Yol tamir bakõm  Km. 14.200 136.100 140.000 141.200 143.600 145.400 706.300 1.932.620 1.988.000 2.005.040 2.039.120 2.064.680 10.029.460 

Tabii geçleştirme Ha 32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 4.000.000 
Suni geçleştirme Ha 116.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 155.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000 4.060.000 17.980.000 

Gençlik bakõmõ Ha 10.102 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 55.000 111.122 111.122 111.122 111.122 111.122 555.610 
Kültür bakõmõ Ha 22.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 1.650.000 
Sõklõk bakõmõ Ha 5.028 80.000 80.000 90.000 90.000 100.000 440.000 402.240 402.240 452.520 452.520 502.800 2.212.320 

Koruma giderleri                 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 9.000.000 
Diğer orman bakõm giderleri                 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 6.500.000 
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6- Diğer cari giderler                 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 4.000.000 
                0             

C- TRANSFER GİDERLERİ               0 175.510.000 192.760.000 174.010.000 152.260.000 135.510.000 830.050.000 
a- Krediler               0 175.000.000 192.250.000 173.500.000 151.750.000 135.000.000 827.500.000 
. Ferdi kredi Adet   56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 280.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 275.000.000 

.Kooperatif kredileri Adet   63 75 62 52 48 300 120.000.000 137.250.000 118.500.000 96.750.000 80.000.000 552.500.000 
b.2/b uygulamasõ Ha.   25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 2.350.000 

c. Diğer transfer gideri               0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 
                0             

GELİR-GİDER FARKI               0 -205.702.623 -211.590.608 -195.522.578 -174.542.733 -158.488.398 -945.846.940 
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18.3. Yatõrõmlar   
 
18.3. 1. Giriş   

 
 Halihazõrda yürütülmekte olan ormancõlõkla ilgili yatõrõm faaliyetleri ağaçlandõrma, 
erozyon kontrolu, mera õslahõ, fidan ve tohum üretimi, orman amenajman planlarõnõn yapõmõ, 
orman kadastrosu hizmetleri, orman yollarõnõn yapõmõ, araştõrma hizmetleri, bina ve tesis 
inşaatlarõ ve ormancõlõk hizmetlerinin yerine getirilmesinde yararlanõlan makine-teçhizat ve 
taşõt alõmõ, orman içi dinlenme yerleri, milli parklarõn tesisi, av ve yaban hayatõnõn 
düzenlenmesi v.s. gibi faaliyetlerdir.Ancak yatõrõmlar içinde yer almayõp orman sabit 
sermayesini artõrõcõ nitelikteki gençleştirme, bakõm giderleri cari bütçeden finanse edildiği için 
bu bölümde yer almamõştõr. Diğer bölümlerde açõklandõğõ üzere, ormancõlõk sektörünün yetersiz  
kaynaklarõnõn bir kõsmõ  sektör dõşõna aktarõlmaktadõr. 
 
 Ormancõlõk yõllõk programlarõna ağaçlandõrma, erozyon kontrolu, mera õslahõ, fidan ve 
tohum üretimi, kadastro, amenejman ve diğer ormancõlõk çalõşmalarõna ait projelerin 
alõnmasõnda değerlendirme teknikleri kullanõlmamaktadõr. Yõllõk programlar,  uygulanacak 
ekonomik politikalar paralelinde, yatõrõm öncelikleri dikkate alõnarak planlama yetkililerince 
belirlenmektedir. 
 

18.3.2. Mevcut Durum ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemindeki Gelişmeler 
 
 1993-2000 yõllarõ yatõrõm harcamalarõ cari ve 1998 yõlõ fiyatlarõ ile Tablo 185-186�da 
gösterilmiştir. 1993 yõlõnda yatõrõm giderleri toplam giderlerin  % 13�nü oluştururken, bu oran 
1999 yõlõnda % 4�e gerilemiş olup, bu dönemde, toplam giderler içinden yatõrõmlara ayrõlan pay 
azalmõştõr. 

 
1998 yõlõ fiyatlarõ ile yatõrõmlara yapõlan harcama 1993 yõlõnda 26,1 trilyon TL. iken, 

1999 yõlõnda 7,3  trilyon TL. ye gerilemiş, 2000 yõlõ için 21,6 milyar TL. olarak 
programlanmõştõr. Ana ormancõlõk  faaliyetlerinin 1995 yõlõ hedef ve gerçekleşmeleri, VII. Plan 
dönemindeki toplam hedefler ve yõllar itibariyle gerçekleşmeler Tablo-195�te gösterilmiştir. 

 
Ana  ormancõlõk faaliyetlerinin 1995 yõlõ gerçekleşmeleri ile yaratõlan istihdam 

miktarlarõ Tablo-196�da, VII. plan döneminde yaratõlan istihdam miktarlarõ Tablo-197�de 
gösterilmiştir. 1995 yõlõ  gerçekleşmeleri plan hedeflerinin altõnda kalmõştõr. Aynõ durum VII 
Beş Yõllõk Plan döneminde de söz konusudur.  

 
Bu plan döneminde sadece amenajman ve erozyon kontrolu faaliyetlerinde hedefin 

üzerinde gerçekleşme sağlanmõş, diğer faaliyetlere ait hedefler tam olarak 
gerçekleştirilememiştir. 

 
Düşük gerçekleşme nedenleri ayrõntõlõ olarak ilgili Çalõşma Grubu raporlarõnda  

açõklanmõştõr.  
 

Hedeflerinin tam olarak gerçekleşmemesine ana nedenleri şunlardõr. 
1- Yeterli yõllõk program verilmemesi,  
2- Kaynak ve finansman yetersizliği,  
3- Devlet ormanlarõndan yapõlan kaçak üretimin kayõtlara girmemesi,  
4- Çeşitli nedenlerle devlet ormanlarõnda üretime girilememesi,  
5- Yanlõş fiyat ve  pazarlama politikalarõ sonucu talep yetersizliğidir. 
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Tablo 195: VI . Plan Dönemi Sonu İtibariyle Gerçekleşmeler, 1995 Yõlõ Gerçekleşmesi, VII. Plan  Dönemi Hedef ve Gerçekleşmeleri, 
                   2000 Yõlõ Sonu İtibariyle Gerçekleşmeler

Gerçekleşme
1- Kadastro (Yeni Saha) Bin Ha. 13.012 (*) 625 3.500 590 487 356 380 550 2.363 68 16.000

2- Amenajman Bin Ha. 21.018 1.603 10.300 1.585 2.720 2.390 2.125 3.000 11.820 115 34.441

3- Ağaçlandõrma Ha. 1.608.748 24.257 250.000 37.927 32.031 25.959 11.600 24.825 132.342 53 1.765.347

4- Erozyon kontrolu Ha. 277.750 6.144 50.000 26.329 26.124 29.430 22.571 26.475 130.929 262 414.823

5- Mera õslahõ Ha. 70.871 3.455 8.000 3.854 3.120 2.885 4.096 4.480 18.435 238 92.761

6- Fidan üretimi Milyon 
Ad. 7.813 185 - 238 242 221 110 120 931  - 8.929

7- Tohum üretimi Ton 4.042 154 - 340 287 300 180 180 1.287  - 5.483

8- Orman yolu inşaatõ Km. 121.214 1.916 15.000 2.496 2.049 1.524 1.350 1.800 9.219 61 132.349

9- Yol üst yapõ Km. 20.459 441 4.400 309 387 318 265 1.200 2.479 56 23.379

10- Yol büyük onarõmõ Km. 20.647 963 - 738 562 1.116 1.200 1.500 5.116  - 26.726

11- Köprü Mt. 10.903 206 - 175 295 143 150 250 1.013  - 12.122

12- Endüstriyel odun üretimi Bin m3. 34.524 8.046 - 7.529 7.046 7.149 6.989 7.460 36.173  - 78.743

13- Yakacak odun üretimi Bin m3. 33.170 7.154 - 7.802 6.947 6.297 6.209 6.807 34.062  - 74.386

(1) 2000 yõlõ programõnõn tam olarak gerçekleştirileceği esas alõnmõştõr.
(*) Kadastrosu tamamlanmõş saha miktarõdõr.
Not : Erozyon kontrolu ve mer'a õslahõ faaliyetlerindeki fazla gerçekleşmeler,
         Dünya Bankasõ tarafõndan finanse edilen Doğa Anadolu Su Havzalarõ Rehabilitasyonu
         Projesi uygulamalarõndan kaynaklanmõştõr.
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GerçekleşmelerFaaliyetler Birim
VI. Plan Dönemi 
Sonu İtibariyle 
Gerçekleşmeler

1995 Yõlõ VII. Plan Dönemi 
Sonu İtibariyle 
Gerçekleşmeler

VII. Plan Dönemi

1999 2000 (1) Toplam % si
Hedefler

1996 1997 1998

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf...
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Tablo 196: 1995 Yõlõnda Yaratõlan İstihdam Miktarõ 
 

1995 Yõlõ 
FAALİYET ADI Birimi 

Birim İşteki 
İşçilik 

(Adam/Gün) 
Fiziki 

Gerçekleşme 
İşçilik 

(Adam/Gün) 
A-FAALİYET ADI    9.402.305 
01-AĞAÇLANDIRMA Ha.   3.228.950 
  Yeni Ağaçlandõrma Ha. 60,75 24.257 1.473.613 
  Özel Ağaçlandõrma Ha. 60,75 2.090 126.968 
  Bakõmõ Ha. 33,3 48.900 1.628.370 
02-EROZYON KONTROLU Ha.   1.314.960 
  Yeni Erozyon Kontrolu Ha. 140 6.144 860.160. 
  Bakõmõ Ha. 40 11.370 454.800 
03-MER�A ISLAHI Ha.   17.275 
  Yeni Mer�a Islahõ Ha. 5 3.455 17.275 
  Bakõmõ Ha. 8  0 
04-FİDAN ÜRETİMİ Mil/Adet 14200 185 2.627.000 
05-TOHUM ÜRETİMİ Ton 1008 154 155.232 
06-KADASTRO Ha. 0,12 941.141 112.937 
07-AMENAJMAN Ha. 0,003 1.602.949 48.088 
08-ORMAN YOLU    897.862 
09-DİĞERLERİ    1.000.000 
B-YATIRIM DIŞI FAALİYETLER    27.822.548 
01-ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ  827,5 15.607 12.914.793 
02-YANGINLA MÜCADELE    1.927.500 
03-DİĞERLERİ    12.980.255 
TOPLAM    37.224.852 
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Tablo 197: VII. Plan Döneminde Yaratõlan İstihdam Miktarõ

Fiziki 
Gerçekleşme

 İşçilik 
(Adam/Gün)

Fiziki 
Gerçekleşme

 İşçilik 
(Adam/Gün)

Fiziki 
Gerçekleşme

 İşçilik 
(Adam/Gün)

Fiziki 
Gerçekleşme

 İşçilik 
(Adam/Gün) Program  İşçilik 

(Adam/Gün)
Fiziki 

Gerçekleşme
 İşçilik 

(Adam/Gün)

A-YATIRIM FAALİYETLERİ 13.157.971 13.957.658 15.572.131 12.104.522 8.819.924  63.612.205
01 AĞAÇLANDIRMA 4.775.195 4.822.162 5.618.876 4.252.208 1.979.584  21.448.023
   Yeni Ağaçlandõrma Ha. 60,75 37.927 2.304.065 32.031 1.945.883 25.959 1.577.009 11.600 704.700 24.825 1.508.119 132.342 8.039.777
   Özel Ağaçlandõrma Ha. 60,75 2.413 146.590 4.840 294.030 14.889 904.507 6.724 408.483 6.500 394.875 35.366 2.148.485
   Bakõm Ha. 33,3 69.806 2.324.540 77.545 2.582.249 94.215 3.137.360 94.265 3.139.025 2.300 76.590 338.131 11.259.762
02 EROZYON KONTROLU 4.445.020 5.196.920 6.335.760 5.942.660 4.740.100  26.660.460
   Yeni Erozyon Kontrolu Ha. 140 26.329 3.686.060 26.124 3.657.360 29.430 4.120.200 22.571 3.159.940 26.475 3.706.500 130.929 18.330.060
   Bakõmõ Ha. 40 18.974 758.960 38.489 1.539.560 55.389 2.215.560 69.568 2.782.720 25.840 1.033.600 208.260 8.330.400
03 MER'A ISLAHI 58.310 46.800 43.275 61.440 67.200  277.025
   Yeni Mer'a Islahõ Ha. 15 3.834 57.510 3.120 46.800 2.885 43.275 4.096 61.440 4.480 67.200 18.415 276.225
   Bakõmõ Ha. 8 100 800 0 0 0 0 100 800
04 FİDAN ÜRETİMİ Mil/Adet 14200 238 3.379.600 242 3.436.400 221 3.138.200 110 1.562.000 120 1.704.000 931 13.220.200
05 TOHUM ÜRETİM Ton 1008 340 342.720 287 289.296 300 302.400 180 181.440 180 181.440 1.287 1.297.296
06 KADASTRO Ha. 0,12 913.136 109.576 704.000 84.480 516.000 61.920 533.119 63.974 780.000 93.600 3.446.255 413.551
07 AMENAJMAN Ha. 0,03 1.585.000 47.550 2.720.000 81.600 2.390.000 71.700 1.360.000 40.800 1.800.000 54.000 9.855.000 295.650
08 ORMAN YOLU 770.693 731.637 659.680 512.792 1.331.550  4.006.352
09 DİĞERLERİ   1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  5.000.000
B-YATIRIMDIŞI FAALİYETLER 42.163.181 46.084.198 36.333.847 35.494.587 32.684.756  192.760.568
01 ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 1000m3 827,5 15.632 12.935.480 17.904 14.815.560 15.397 12.741.018 13.166 10.894.865 16.507 13.659.543 78.606 65.046.465
02 YANGINLA MÜCADELE 1.973.550 2.029.530 1.774.140 1.799.970 1.350.000 0 8.927.190
03 DİĞERLERİ 13.628.731 14.621.209 10.911.000 11.401.531 8.839.262  59.401.732
TOPLAM 55.321.152 60.041.856 51.905.977 47.599.109 41.504.679  256.372.773

Not:  1 - Orman ürünleri üretim Miktarõna 4000 m3 kavak ve özel üretim miktarõ ilave edilmiştir.
         2- Yeni ağaçlandõrma faaliyetinin % 55 i emek yoğun, % 45 i makinalõ çalõşma ile gerçekleştirileceği varsayõlmõştõr.
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TOPLAM1997 Yõlõ 1998 Yõlõ 1999 Yõlõ 2000 Yõlõ
FAALİYET ADI Birimi

Birim İşdeki 
İşçilik 

Adam/Gün

1996 Yõlõ

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf...



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    505 

18.3.3. VIII.  Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi Amaç Ve Hedefleri 
 
18.3.3.1. Amaç ve Hedefler 
 
Bu plan döneminde de amaç, verimliliğin artõrõlarak ormanlarõn korunmasõ, 

geliştirilmesi, imar ihya edilmesi, orman halk ilişkilerinin iyileştirilmesi, erozyon zararlarõnõn 
en aza indirilmesi ve diğer ormancõlõk çalõşmalarõnõn rasyonel olarak gerçekleştirilmesi,  orman 
içi ve bitişiğinde yaşayan nüfusun göçünün önlenmesi, ormanlarõn sürekliliğinin sağlanarak 
işletilmesi ve ekonomiye katkõsõnõn artõrõlmasõdõr. 
 

2001-2005 yõlõ hedefleri   Tablo-198�de gösterilmiştir. 
 

Tablo 198: 2001-2005 Dönemi Ormancõlõk Hedefleri 
     

2001-2005 hedefleri Faaliyetler Birim 1996-2000 dönemi 
gerçekleşmesi Miktar Artõş % si 

1- Kadastro Bin Ha. 3.310 3.750 13 
2- Amenejman Bin Ha. 11.820 11.060 -6 
3- Ağalandõrma Ha. 132.271 280.000 112 
4- Erozyon kontrolu Ha. 130.929 280.000 114 
5- Mera õslahõ Ha. 18.415 37.500 104 
6- Fidan üretimi Milyon Ad. 739 1.278 73 
7- Tohum üretimi Ton 1.154 1.023 -11 
8- Orman yolu inşaatõ Km. 9.219 5.000 -46 
9- Yol üst yapõ Km. 2.933 10.000 241 
10- Yol büyük onarõmõ Km. 5.116 5.000 -2 
11- Köprü mt. 1.013 2.500 147 
12- Endüstriyel odun üretimi Bin m3. 36.173 36.225 0 
13- Yakacak odun üretimi Bin m3. 34.062 30.550 -10 

 

199 nolu tabloda görüldüğü üzere ormancõlõk faaliyetlerinin VIII. plan dönemi hedefleri 
genellikle VII. Plan dönemi gerçekleşmelerinin üzerindedir. Yapõlan değerlendirmeler 
doğrultusunda amenejman, tohum üretimi,, orman yolu inşaatõ, yol büyük onarõmõ ve yakacak 
odun hedefleri VII Plan dönemi gerçekleşmelerinin gerisinde belirlenmiştir. Ancak 
ağaçlandõrma hedefi, geçen plan dönemimde 550.000 hektar iken bu plan döneminde 280.000 
hektar olarak öngörülmüştür.  

 
Esasen, ormanlarõn geliştirilmesi, genişletilmesi, imar ve ihya edilmesi ve gelecek 

yõllarda da artacağõ tahmin edilen odun arz açõğõnõn kapatõlmasõ için artan miktarlarda 
ağaçlandõrma yapõlmasõ gerekmektedir.  

 
Bu nedenle, kamu sektörü için belirlenen toplam 280.000 hektar ağaçlandõrma hedefi 

yetersizdir. 
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18.3.3.2.  Yatõrõmlardan Sağlanacak Faydalar        
  

18.3.3.2.1. Üretime Etkisi Ve Ekonomiye Katkõsõ 
 

Ağaçlandõrma ve Fidan Üretimi Yatõrõmlarõnõn;                     
 
 Ağaçlandõrma çalõşmalarõ ile verimsiz ve bozuk vasõflõ ormanlõk alanlarõn hektardaki  
ortalama artõmõnda artõş sağlanacaktõr.  
 
 Ağaçlandõrma yatõrõmlarõ sonucu odun hammaddesinde sağlanacak bu ek artõm, ulusal 
ekonomiye katkõda bulunulacağõ gibi, önümüzdeki yõllarda artacağõ tahmin edilen odun arz 
açõğõnõn kapatõlmasõnda etkili olacak ve dõş ödemeler dengesine olumlu katkõlarda 
bulunulacaktõr. 
 
 Diğer taraftan, ağaçlandõrma yatõrõmlarõ tarõm ve mera arazilerinin verim gücünü, 
barajlarõn ekonomik ömrünü artõrarak da ekonomimizi olumlu yönde etkileyecektir. 
 

Erozyon Kontrolu ve Mera õslahõ Yatõrõmlarõnõn;     
 
 Erozyon sebebiyle akarsular ile  taşõnan toprak miktarõ yõlda 500 milyon tonu 
bulmaktadõr. Irmak, dere ve çay kenarlarõyla tarõm alanlarõnda depolanan iri materyal buna 
dahil değildir. 1 ton toprağõn yerindeki değerini veya tarõmsal üretim potansiyelini 3 $ kabul 
edersek, her yõl taşõnan topraklarla gayri safi gelir kaybõmõz 1.5 milyar $ olmaktadõr.  
 
 Her yõl meydana gelen sel ve taşkõnlarda,  bir çok vatandaşõmõz can ve mallarõnõ 
kaybetmekte veya binlerce hektar verimli tarõm alanõ moloz ve çakõl depolarõ haline gelerek 
üretimden düşmekte ve binlerce insanõn işsiz kalmakta olduğu düşünülürse, sadece su 
erozyonunun ülke ekonomisinde meydana getirdiği zarar astronomik rakamlara ulaşmaktadõr. 
 
 Ayrõca rüzgar erozyonu ve tahribatõ sürmektedir. Başta Konya ilimiz olmak üzere 
Niğde, Kayseri, Kars illerinde rüzgar erozyonunun tarõm alanlarõndaki ve aşõrõ otlatõlan step 
meralardaki, kõyõ kumullarõnõn tarõm alanlarõ ve yerleşim merkezlerindeki tahribatõnõ 
düşünürsek, her iki çeşit erozyondan dolayõ milli gelir kaybõmõz büyük boyutlara ulaşmaktadõr. 
 
 Yapõlacak erozyon kontrolu ve mera õslahõ yatõrõmlarõyla yukarõda bahsedilen zararlar 
ortadan kaldõrõlacak, ekonomiye önemli katkõ sağlanacaktõr. 
  

Amenajman Yatõrõmlarõnõn; 
 
Ormanlarõmõzõn verim gücü oranõnda ülkemizin hammadde odun ürünlerine olan 

ihtiyaçlarõnõn sürekli bir biçimde ormanlarõmõzdan karşõlanmasõ ve güven altõna alõnmasõ 
sağlanacaktõr. 

 
Yangõn ve rüzgar devirmelerine v.b. tehlikelere karşõ alõnacak orman koruma tedbirleri 

daha da etkinleşecektir. 
 
Amenajman planlarõnõn yapõlmasõ sonucu ormancõlõk faaliyetleri ile ilgili plan ve proje 

çalõşmalarõna temel teşkil eden veri ve bilgiler sağlanacaktõr. 
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Orman Kadastrosu Yatõrõmlarõnõn;    
  
 Orman varlõğõmõzõn kadastrosunun bir an önce bitirilmesi sonucu, ormanlarõmõzõn 
korunmasõ, saha bütünlüğünün sağlanmasõ, ormancõlõk faaliyet ve yatõrõmlarõnõn rasyonel bir 
şekilde gerçekleştirilmesi gibi, ülke ekonomisi ve ormancõlõğõmõz açõsõndan dolaylõ olarak 
önemli faydalar sağlanacaktõr. 
 

Orman Yollarõ Yatõrõmlarõnõn; 
 
 Plan Dönemine ait orman yollarõ hedeflerinin gerçekleştirilmesi sonucunda,  orman 
yangõnlarõnõn önlenmesi ve koruma faaliyetleri etkinlik kazanacak, ağaçlandõrma ve 
gençleştirme faaliyetleri başta olmak üzere, diğer ormancõlõk faaliyetlerinde program 
hedeflerinin zamanõnda gerçekleştirilmesi sağlanacaktõr. 
 

Bina, Tesis, Makine-Teçhizat Yatõrõmlarõnõn;  
 
 Özellikle, ormanlara zarar veren yangõn, böcek ve hastalõklarla mücadele, ağaçlandõrma, 
fidan üretimi, orman yollarõ yapõmõ, orman ürünleri üretimi başta olmak üzere ormancõlõk 
faaliyetleri için hedeflenen bina, tesis ve makine-teçhizat yatõrõmlarõnõn gerçekleştirilmesi 
sonucunda; 

 
Orman yangõnlarõnõn sayõsõ asgariye indirilecek, çõkan yangõnlara ulaşma süresi 

kõsaltõlarak etkili mücadele yapõlabilecek, böcek ve hastalõklarla mücadele daha etkili 
yapõlabilecek, dolayõsõyla ağaç serveti kaybõ asgariye indirilecektir. Aynõ zamanda söz konusu 
orman zararlarõ ile mücadele masraflarõ asgari düzeye düşürülecektir. 
 

Ağaçlandõrma, fidan üretimi, orman yolu yapõmõ ve bakõmõ ve diğer ormancõlõk 
faaliyetleri ile ilgili hedeflerin daha ekonomik ve daha yüksek seviyede gerçekleşmesi 
sağlanacaktõr. 

 
Orman ürünleri üretimindeki mekanizasyon oranõnõn artõrõlmasõ sağlanarak; yol 

yapõmõnõn ekonomik olmayacağõ ve orman varlõğõna zarar vereceği, odun hammaddesinin 
özellikle ormandan çõkarõlmasõ sõrasõnda kalite ve hacim kaybõna uğrayacağõ, mahalli iş 
gücünün kafi gelmediği, orman yangõnõ sonrasõnda toplu üretim yapõlmasõnõn gerekli olduğu 
yerlerdeki orman ürünleri üretimi daha ekonomik olarak yapõlabilecektir.  
 

18.3.3.2.2. İstihdama Etkisi 
 
 Ormancõlõk çalõşmalarõnda, genel olarak orman içinde ve bitişiğindeki yerleşim 
birimlerinde yaşayan orman köylüsü istihdam edilmektedir. 
  

Ormancõlõk sektörü, üretim ve hizmetlerinde emek yoğun teknolojileri kullanmasõ 
nedeniyle, diğer sektörlere göre emek istihdamõna daha fazla katkõ sağlamaktadõr.  
 

Bilindiği gibi ormancõlõk faaliyetleri genel olarak Orman Bakanlõğõ ana hizmet birimi 
Genel Müdürlük ile bağlõ kuruluş Orman Genel Müdürlüğü tarafõndan yürütülmektedir Konu 
ile ilgili özel sektör faaliyetleri ise genellikle kavak yetiştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasõ 
konularõnõ ihtiva etmektedir.  

 
Özel sektörün ormancõlõk konularõ ile ilgili istihdam durumu tespit edilmediği için bu 

bölümde sadece Orman Bakanlõğõnca istihdam edilen personel ve işçi miktarlarõ incelenmiştir. 
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Ormancõlõk faaliyetlerindeki istihdamda genel olarak 6831 Sayõlõ Orman Kanunu 
gereğince orman içi ve bitişiğinde yaşayan orman köylülerine öncelik tanõnmaktadõr. 

 
Ana ormancõlõk faaliyetlerindeki bir hektar alanõn ağaçlandõrma, erozyon kontrolu, mera 

õslahõ, gençleştirme, sõklõk bakõmõ, enerji ormanõ tesisi, yenilenmesi ve bakõmõ, etüd 
sõnõrlandõrõlmasõ ve etüd planlamasõ ile yapacak ve yakacak odun üretiminde işçi istihdamõnõn 
hesaplanmasõnda aşağõdaki kriterler esas alõnmõştõr. 

 
Faaliyet Adõ Birimi ve Çalõşma Şekli Adam/Gün 

1- Ağaçlandõrma 
- Tesis 
- Tesisi 
- Bakõm 
- Bakõm 

2- Erozyon Kontrolu 
3- Mera Islahõ 
4- Tabii Gençleştirme 
5- Sun�i Gençleştirme 
6- Gençlik ve Kültür Bakõmõ 
7- Sõklõk Bakõmõ 
8- Enerji Ormanõ Tesis 
9- Enerji Ormanõ Yenilenmesi 
10- Enerji Ormanlarõnda Bakõm 
11- Etüd-Sõnõrlandõrma 
12- Etüd-Planlama 
13- Yapacak ve Yakacak Odun Üretimi 

 
Ha. Makinalõ 
Ha. İşçi ile 
Ha. Makinalõ 
Ha. İşçi ile  
Ha. İşçi ile  
Ha. İşçi ile  
Ha. İşçi ile  
Ha. İşçi ile  
Ha. İşçi ile  
Ha. İşçi ile  
Ha. İşçi ile  
Ha. İşçi ile  
Ha. İşçi ile  
Ha. İşçi ile 
Bin Ha. 
Bin m³ 

 
25 
90 
27 
34 
140 
15 
40 
90 
34 
30 
30 
34 
34 
0,12 
0.03 
827,5 

 
Diğer ormancõlõk faaliyetlerinde istihdam edilen işçi miktarlarõ, bu faaliyetlerin toplam 

harcamalarõnõn işçilik yüzdeleri ile çarpõlarak işçilik giderleri, işçilik giderleri cari günlük 
ücretlere bölünerek işçilik miktarlarõ hesaplanmõştõr. 

 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde yaratõlacak işçi istihdam miktarõ faaliyetler 

itibariyle Tablo-199�da gösterilmiştir. 
 
Orman Bakanlõğõnca yürütülen ormancõlõk faaliyetlerinde, 30 Haziran 2000 tarihi itibari 

ile 3 813 adedi mühendis, 8 196 adedi orman muhafaza memuru, 11 513 adedi diğer memur 
olmak üzere toplam 23 522 kişi memur, 3 097 adedi daimi, 16 900 adedi geçici statüde olmak 
üzere toplam 43 519 kişi işçi statüsünde çalõştõrõlmaktadõr. 

 
 

Personeli Niteliği Miktarõ % Oranõ 
1) Mühendis 3.813 16.2 
2) Orman Muhafaza Memuru 8.196 34.8 
    Diğer Memurlar 11.513 49.0 
    TOPLAM 23.522 100.0 
4) Daimi İşçi 3.097  
5) Geçici İşçi (Adam/ay) 16.900  
     TOPLAM 43.519  
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Tablo 199: VIII. Plan Döneminde Yaratõlacak İstihdam Miktarõ

 Programõ İşçilik 
(Adam/Gün)  Programõ İşçilik 

(Adam/Gün)  Programõ İşçilik 
(Adam/Gün)  Programõ İşçilik 

(Adam/Gün)  Programõ İşçilik 
(Adam/Gün)  Program İşçilik 

(Adam/Gün)

A-YATIRIM FAALİYETLERİ 23.200.645 25.234.084 29.743.518 31.872.472 34.110.270  144.160.989

01 AĞAÇLANDIRMA 6.455.865 7.377.930 9.231.750 9.990.000 10.914.750  43.970.295

   Yeni Ağaçlandõrma Ha. 60,75 50.000 3.037.500 50.000 3.037.500 55.000 3.341.250 60.000 3.645.000 65.000 3.948.750 280.000 17.010.000

   Özel Ağaçlandõrma Ha. 60,75 8.000 486.000 10.000 607.500 12.000 729.000 14.000 850.500 16.000 972.000 60.000 3.645.000

   Bakõm Ha. 33,3 88.059 2.932.365 112.100 3.732.930 155.000 5.161.500 165.000 5.494.500 180.000 5.994.000 700.159 23.315.295

02 EROZYON KONTROLU 10.522.360 11.484.000 13.900.000 15.000.000 16.300.000  67.206.360

   Yeni Erozyon Kontrolu Ha. 140 50.000 7.000.000 50.000 7.000.000 55.000 7.700.000 60.000 8.400.000 65.000 9.100.000 280.000 39.200.000

   Bakõmõ Ha. 40 88.059 3.522.360 112.100 4.484.000 155.000 6.200.000 165.000 6.600.000 180.000 7.200.000 700.159 28.006.360

03 MER'A ISLAHI 105.000 112.500 112.500 112.500 120.000  562.500

   Yeni Mer'a Islahõ Ha. 15 7.000 105.000 7.500 112.500 7.500 112.500 7.500 112.500 8.000 120.000 37.500 562.500

   Bakõmõ Ha. 8 0 0 0 0 0 0 0 0

04 FİDAN ÜRETİMİ Mil/Adet 14200 231 3.280.200 241 3.422.200 257 3.649.400 274 3.890.800 275 3.905.000 1.278 18.147.600

05 TOHUM ÜRETİM Ton 1008 185 186.480 193 194.544 206 207.648 219 220.752 220 221.760 1.023 1.031.184

06 KADASTRO Ha. 0,12 750.000 90.000 750.000 90.000 750.000 90.000 750.000 90.000 750.000 90.000 3.750.000 450.000

07 AMENAJMAN Ha. 0,03 2.283.000 68.490 2.022.000 60.660 1.999.000 59.970 2.539.000 76.170 2.217.000 66.510 11.060.000 331.800

08 ORMAN YOLU 1.392.250 1.392.250 1.392.250 1.392.250 1.392.250  6.961.250

09 DİĞERLERİ   1.100.000  1.100.000  1.100.000  1.100.000  1.100.000  5.500.000

B-YATIRIMDIŞI FAALİYETLER 20.606.638 20.649.725 21.030.138 21.091.663 21.431.600  104.809.763

01 ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 1000m3 827,5 13.225 10.943.688 13.270 10.980.925 13.365 11.059.538 13.435 11.117.463 13.480 11.154.700 66.775 55.256.313

02 YANGINLA MÜCADELE 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 0 6.750.000

03 DİĞERLERİ  8.312.950 8.318.800 8.620.600 8.624.200 8.926.900  42.803.450

TOPLAM 43.807.282 45.883.809 50.773.656 52.964.135 55.541.870  248.970.751

TOPLAM

509

2002 Yõlõ   2003 Yõlõ   2004 Yõlõ   2005 Yõlõ   

FAALİYET ADI Birimi
Birim İşdeki 
İşçilik 

(Adam/Gün)

2001 Yõlõ   

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf...
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Memurlarõn %16.2�si mühendis, 34.8�i orman muhafaza memuru, %49�u diğer personel 
statüsündedir (Genel idare, sağlõk personeli, yardõmcõ hizmetler sõnõfõnda yer alan personel ve 
mühendis ve mimarlarõ dõşõndaki teknik personel). Görüldüğü gibi personelin büyük bölümü 
(%49) genel idare hizmetleri ve yardõmcõ hizmetler sõnõfõnda istihdam edilmektedir. Bu oranõn 
mühendis ve orman muhafaza memuru yönünden değiştirilmesinde yarar bulunmaktadõr. 
 
 Ormancõlõk faaliyetlerinde çalõşõlan iş gücünün bir bölümü sosyal güvenceden 
yoksundur. Bu durum iş gücünün devamlõlõğõnõ ve verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
 Ormancõlõk sektörü, yatõmõ ve diğer faaliyetlerle ilgili hedeflerin (Özellikle 
ağaçlandõrma, erozyon kontrolu, enerji ormanõ tesisi, ormanlarõn bakõmõ ve gençleştirilmesi, yol 
inşaatõ v.s. faaliyetlerin) arttõrõlarak gerekli düzeye çõkarõlmasõ halinde çok daha yüksek 
istihdam yaratma kapasitesine sahip bir sektördür. ILO (Uluslararasõ Çalõşma Teşkilatõ)�nun 
yaptõğõ araştõrmalarda, kõsa vadede en fazla doğrudan yaratõlan istihdamõn ağaçlandõrma ve 
sulama projelerinde olduğu belirtilmekte ve ülkelerin bu projeleri geliştirmelerinin yararlarõ 
vurgulanmaktadõr. 
 
 Tablo-199�da görüldüğü üzere VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde yatõrõm 
faaliyetlerinden 144.160,989 yatõrõm dõşõ faaliyetlerden 104.809.763 olmak üzere toplam 
248.970.751 adam gün istihdam yaratõlacağõ tahmin edilmiştir. Yaratõlacak istihdamla (bir 
işçinin yõlda 280 gün çalõştõrõlacağõ kabul edilerek) yõlda ortalama 211.307, plan döneminde 
838.942 kişiye istihdam olanağõ sağlanacaktõr. 
 
 Ormancõlõk çalõşmalarõnõn etkili ve verimli olarak yürütülebilmesi için plan döneminde 
mühendis sayõsõnõn her yõl için yõlda 1000 adet artõrõlarak dönem sonunda 3813 den 8813�e, 
orman muhafaza memuru sayõsõ yõlda 1500 artõrõlarak dönem sonunda 8196�dan 15696�ya 
çõkarõlmasõ gerekmektedir. 
 

18.3.3.2.3. Ekosisteme (Tabii Dengeye) Etkisi       
 
 Plansõz ve kontrolsüz yararlanmalar, yangõnlar, ormanlarõn verimsiz ve bozuk ormanlar 
haline dönüşmesine ve ekolojik dengenin bozulmasõna sebep olmaktadõr. 
 
 Ülkemizdeki su, toprak ve bitki arasõnda bozulan tabii dengenin yeniden tesisi 
bakõmõndan Plan döneminde gerçekleştirilecek ağaçlandõrma yatõrõmlarõ ile önemli katkõlar 
sağlanacaktõr. 
 Erozyon kontrolu ve mera õslahõ çalõşmalarõnõn, tabii dengenin sağlanmasõ ve 
korunmasõna çok önemli katkõlarõ bulunmaktadõr. Bu çalõşmalarda, suyun yüzeysel akõşõ 
önlenerek, toprak altõna sõzmasõ sağlanmakta ve dolayõsõyla yer altõ su kaynaklarõ 
beslenmektedir.  
 

Ayrõca, suyun oyma ve aşõndõrma enerjisi ortadan kaldõrõldõğõ için, erozyon sebebiyle 
meydana gelen toprak kayõplarõ önlenmektedir. Aynõ zamanda, üst toprak sabitleştiğinden, 
zamanla toprak üzerinde yetişen bitki örtüsü õslah edilmekte ve yetişme muhiti faktörleri 
değişmektedir.  

 
Böylece, erozyon kontrolu çalõşmalarõ sonucunda ot bile yetişmeyen verimsiz toprak 

alanlarõ üzerinde orman kurulabilmesi sağlanabilmektedir. 
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18.3.3.2.4. Rekreaktif Ve Turistik Gelişmelere Etkisi 

 
Ağaçlandõrma yatõrõmlarõnõn;     

 
 Gerek köy, kasaba ve şehirler civarõnda gerekse ormanlõk alanlarda ağaçlandõrmalar 
yoluyla tesis edilecek orman parçalarõ, halkõn dinlenme ve eğlenme ihtiyacõnõ karşõlayacak ve 
ülke turizminin gelişmesine katkõda bulunacaktõr.    
 

 Milli Park, Tabiat Parkõ, Av ve Yaban Hayatõ, Orman İçi Dinlenme Yerleri 
Yatõrõmlarõnõn; 
 
 Milli Parklarõn, tabiat parklarõnõn, av ve yaban hayatõ sahalarõnõn ve orman içi dinlenme 
alanlarõnõn tesisi ve geliştirilmesi konusunda yapõlacak yatõrõmlar sonucu aşağõda belirtilen para 
ile ölçülmeyen faydalar sağlanacaktõr. Bunlar; 
 

Tabii, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerimiz, özelliklerinden hiçbir şey  
kaybetmeden halkõn istifadesine sunulacak ve gelecek nesillere olduğu gibi aktarõlabilecek, 

 
Mili Parklar içerisinde korunan, tabii ve kültürel kaynak değerlerinin bakir karakteriyle 

eğitim ve ilim hayatõ için çeşitli araştõrmalarõn yapõlabileceği emsalsiz bir laboratuvar teşkil 
edilebilecek, 

 
Yeryüzünde her geçen gün tõpta, sanayide ve tarõmda kullanõlabilecek pek çok bitki ve 

hayvan türleri tamamen yok olurken, nesli tükenmeye yüz tutmuş, tehlike altõnda, nadir 
bulunan veya sadece Milli Parklarõmõzõn içerisinde bulunabilen bitki ve hayvan türlerinin tabii 
yaşama ortamlarõ içinde korunmalarõ temin edilebilecek, 
 

Milli parklarda koruma-kullanma dengesi içerisinde ve kapasitesi ölçüsünde verilen 
hizmetle; dinlendirme, eğlendirme, öğretme nitelikleriyle kişilere sağlõk kazandõrmasõ, günlük 
yaşantõnõn gerginliklerini gidermesi, dolayõsõyla kişilerin çalõşma hayatõnda daha verimli ve 
üretici olmasõ sağlanacak, iç ve dõş turizmin gelişmesine katkõda bulunulacaktõr. 
 

18.4. Fayda Masraf Analizi 
  
 18.4.1. Giriş 
 
 Bilindiği üzere, devletin bir yatõrõm projesini teşviki için ilgili projenin, milli gelire, 
istihdama, dõş ödemeler dengesine olumlu katkõlar sağlamasõ gerekmektedir. Devlet, bizzat 
emredici yetkisini kullanarak, kamuya bağlõ işletmelerin önerdikleri projeleri kendisi 
yapmaktadõr. 

 
Mal ve hizmetlerin ihtiyaçlarõmõzõ giderme, yani onlarõ doyurma hassasõna fayda, 

fertlerin şahsi ihtiyaç, gelir ve kültür seviyelerine göre mal ve hizmetlerin faydalarõna göre 
atfettikleri öneme, kõymet adõ verilir. 
  
 Endüstriyel  ve yakacak odun elde etmenin yanõsõra ormanlarõn, doğal dengenin ve 
biyolojik çeşitliliğin korunmasõ, erozyonun önlenmesi,  toprak ve su rejiminin düzenlenmesi, 
çevre kirliliğinin önlenmesi, toplum sağlõğõna olumlu katkõsõ, iklim düzenlemesi, çevresel, 
rekreasyonal ve turizme katkõsõ çok büyük önem taşõmaktadõr. 
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 Bu faydalardan sadece odun parasal olarak değerlendirilmektedir. Ağaçlandõrma ve 
Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünce yayõnlanan Eylül 1999 ayõna ait AGM Teknik 
Bülteninin 6-7 ve 8�inci sayfalarõnda ormanõn bazõ fonksiyonel değerlerinin parasal tutarõ 1 
milyar 55 milyon $ olarak belirtilmiştir. 
  
 Ancak ormanõn kollektif  faydalarõ vazgeçilmez ve ikamesi olmayan faydalardõr. İnşaat 
malzemesi olarak değişik malzemeler ikame edilebilir. Ancak erozyonla taşõnan toprağõn yerine 
konulmasõ mümkün değildir. Su rejiminin bozulmasõ ve su kaynaklarõnõn kullanõlamaz duruma 
gelmesi halinde, suyun yerine ikame edilecek bir kaynak bulunmasõ imkanõ yoktur. 

 
Çevrenin kirlenmesi, havanõn temizlenmemesi durumunda, insanlar için hayati önemi 

olan havanõn yerine ikamesi bulunmamaktadõr. Ormanlarõn bir çok önemli faydasõ yanõnda, 
insanlõk için vazgeçilmez olan su ve havaya olan etkisinin para ile ölçülmesi mümkün değildir. 

 
Bu bölümde ormancõlõğõn para ile ölçülebilen değerleri dikkate alõnmõştõr. Masraf 

olarak, ürün üretimi yanõsõra yukarõda açõklanan fonksiyonel değerlerini iyileştirmek için 
yapõlan giderler de esas alõnacaktõr. 

 
18.4.2. Mevcut Durum 
 
Orman Bakanlõğõ ve Orman Genel Müdürlüğünce 1993-1998 yõllarõnda ormanlara 

yapõlan masraflar ve elde edilen faydalar cari fiyatlarla Tablo 200�de gösterilmiştir. 
 

Tablo 200: 1993 -1998 Ormancõlõk Fayda Ve Masraf Oranlarõ 
       
    1998 yõlõ fiyatlarõ ile milyon Tl. 

Ormancõlõğõn Faydalarõ 
Yõllar Üretim      

değeri 
Fonksiyonel 
değeri Bin $ 

Fonksiyonel 
değeri Toplam Masraflar Fayda/Masraf 

Oranõ 

1993 156.424.060 1.055.000 289.070.000 445.494.060 86.263.190 5,164 
1994 130.279.440 1.055.000 289.070.000 419.349.440 67.518.327 6,211 
1995 187.393.519 1.055.000 289.070.000 476.463.519 265.351.549 1,796 
1996 178.298.754 1.055.000 289.070.000 467.368.754 296.451.822 1,577 
1997 144.169.254 1.055.000 289.070.000 433.239.254 283.813.912 1,526 
1998 136.757.664 1.055.000 289.070.000 425.827.664 274.386.335 1,552 

 
Yukarõda açõklandõğõ gibi fayda olarak orman ürünü satõşõndan ve faydalanmadan elde 

edilen gelirler, masraf olarak ta yapõlan tüm harcamalar gösterilmiştir. Orman arazisine kurulan 
turizm, madencilik, eğitim ve benzeri tesislerin ekonomiye katkõlarõ dahil edilmemiştir.  

 
Ülkemizde 32.4 hektar tarõm ve orman alanõnõn erozyondan olumsuz yönde etkilendiği, 

bu  alanlardan  akarsularla yõlda ortalama 500 milyon ton toprağõn taşõndõğõ, yõlda ortalama  
700 milyon ton  toprağõn da yerinden oynadõğõ ve erozyondan etkilenen toprak miktarõnõn 
toplam olarak 1.2 milyar ton olduğu  tahmin edilmektedir. Bu durumda kabaca 1 hektar 
sahadan yõlda 32 ton toprağõn erozyondan etkilenmesi sonucu ekonomik olarak kullanõlamaz 
hale geldiği kabul edilmektedir. 

 
Erozyondan etkilenen bir ton toprağõn yerindeki değerinin veya üretim potansiyelinin 3 

dolar civarõnda olduğu kabul edilirse, erozyon nedeniyle yõllõk ekonomik kaybõn 3.6 milyar 
dolar olacağõ hesaplanmaktadõr. 
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Ancak erozyonun zararõ sadece üretim kaybõna neden olmasõ değildir. Akarsularla 

taşõnan materyaller barajlarõn sonsuz olan ömrünü kõsaltmakta, göllerin dolmasõna, sel ve 
taşkõnlarla mal ve can kaybõna sebep olmaktadõr. Geçmiş yõllarda Senirkent� te yaşanan sel 
felaketi şehrin tahribi yanõsõra 164 kişinin  hayatõnõ kaybetmesine neden olmuştur. Selin bu 
şehrin alt yapõsõna verdiği zarar ölçülebilir ve şehir yeniden imar edilebilir, ancak 164 kişinin 
hayatõnõn değerinin ölçülmesi ve canlandõrõlmasõ mümkün değildir. 

 
11 Nolu Ağaçlandõrma Komisyonunun raporunun 11.4.1.a bölümünde,  ekonomiye 

katkõsõ olmayan orman içi açõklõklarda, bozuk ve verimsiz orman alanlarõnda yapõlan 
ağaçlandõrma çalõşmalarõ sonunda  hektardaki verim 0,222 m³ den 6,096 m³�e  çõkarõlarak  
hektarda 5,874 m³ verim artõşõ sağlandõğõ, verimdeki artõşõn ekonomiye katkõsõnõn İkinci sõnõf 
kõzõlçam tomruğun 1999 yõlõ ortalama fiyatõ olan 50 milyon TL./m³ esas alõnarak (5,874 
m³/hektar x 50 milyon TL. /m3) 293.700.000.- TL. olarak hesaplandõğõ, ayrõca ormanõn 
fonksiyonel değerlerinden bazõlarõnõn (ikincil orman ürünleri, avcõlõk, eğlence, su havzasõ 
etkisi, koruma değeri, karbon emilimi) parasal değerinin ekonomiye katkõsõnõn, hektar başõna 
764.6 milyon TL. olduğu ifade edilmiştir. 

 
Bir hektar sahanõn ağaçlandõrõlmasõ sonucu  1998 yõlõ fiyatlarõ ile faydasõ; 135 milyon 

TL. sõ ürün değeri (6,096 m3 x 22.2 milyon TL./m3), 487 milyon TL. si ormanõn bazõ 
fonksiyonel değerlerinin ekonomiye katkõsõ olmak üzere 622 milyon TL.  olmaktadõr. 1998 yõlõ 
fiyatlarõ ile  bir hektar sahanõn ağaçlandõrma maliyetinin 150 milyon TL./hektar olduğu göz 
önüne alõnõrsa hektarda ki ekonomik kar 1998 yõlõ fiyatlarõyla 472 milyon TL. olarak ortaya 
çõkmaktadõr. 

 
18.4.3. Amaç Ve Hedefler 
 
2001-2005 dönemi hedefleri, finansman ve kaynak ihtiyacõ daha önceki sayfalarda yer 

alan Tablo-194�te gösterilmiştir. Ormancõlõk  çalõşmalarõnõn getirisi  orta ve uzun dönemde 
alõnmaktadõr. Geçmiş dönemlerdeki çalõşmalarõn getirisi bu dönemde alõnacağõndan, bu dönem 
harcamalarõn karşõlõğõnõn aynõ dönemde alõnacağõ kabul edilmiştir. 

 
Ormancõlõk çalõşmalarõ için yapõlan masraflar, orman ürünlerinin ve ormanlarõn 

fonksiyonel değerlerinden bazõlarõnõn parasal değerleri  1998 yõlõ fiyatlarõ ile Tablo 201�de 
gösterilmiştir. 

 
Tablo 201: 2001-2005 Dönemi Ormancõlõk Fayda Ve Masraf Oranlarõ 
 
      1998 yõlõ fiyatlarõ ile milyon Tl. 

Ormancõlõğõn Faydalarõ 
Yõllar Üretim      

değeri 
Fonksiyonel 
değeri Bin $ 

Fonksiyonel 
değeri Toplam Masraflar Fayda/Masraf 

oranõ 

2001 194.864.000 1.055.000 289.070.000 483.934.000 225.056.623 2,150
2002 196.518.700 1.055.000 289.070.000 485.588.700 215.349.308 2,255
2003 199.154.750 1.055.000 289.070.000 488.224.750 220.667.328 2,212
2004 201.300.125 1.055.000 289.070.000 490.370.125 223.582.858 2,193
2005 203.305.500 1.055.000 289.070.000 492.375.500 226.283.898 2,176

Toplam 995.143.075 5.275.000 1.445.350.000 2.440.493.075 1.110.940.015 2,202
1-  Ormanlarõn Fonsiyonel Değerlerinden Bazõlarõnõn Parasal Değeri 1 Milyar 55 Milyon Dolardõr. 
2-  1998 Yõlõnda Bir Dolar 274.000.- Tl Alõnmõştõr.    
3- Ormanõn Bazõ Fonksiyonel Değerlerinin parasal karşõlõğõ Ağaçlandõrma Ve Erozyon Kontrolu  
      Genel Müdürlüğü Eylül 1999 Teknik Bülteninden Alõnmõştõr. 
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4-   Gelir ve Masraflar 2001-2005 Dönemi Gelir Ve Gider Tablosundan (Tablo 194) Alõnmõştõr. 
 

2001-2005 döneminde kamunun hedeflenen ormancõlõk çalõşmalarõ için, 1998 yõlõ 
fiyatlarõ ile   toplam 1.110,9  trilyon Tl. harcama yapõlacağõ ve 995.1 trilyon TL. sõ gelir (orman 
ürünü satõşõ, hizmet gelirleri, fon gelirleri), 1.445,3 trilyon TL. si fonksiyonel değerleri olmak 
üzere 2.440,4 trilyon TL., fayda sağlayacağõ, fayda masraf oranõnõn 2.2 olacağõ tahmin 
edilmiştir (Tablo-201). 
 
 Ağaçlandõrõlan 1 hektardan sağlanacak 6,096 m3 ürün artõşõnõn bedeli olarak 
135.331.000.- TL/m3, fonksiyonel değeri olarak  487.000.000.- TL/hektar olmak üzere yõlda 
622.000.000.- TL. gelir (fayda)  elde edileceği, 1 hektar sahaya yõlda 150 milyon TL. harcama 
yapõlacağõ göz önüne alõndõğõna yõllõk karõn  472 milyon TL./yõl  olacağõ tahmin edilmektedir. 
 
 Ağaçlandõrmada öngörülen yõllõk hedeflere ulaşõlmasõ halinde toplam  42 trilyon TL. 
harcama,  497.9 trilyon TL. gelir (fayda) elde edileceği, fayda/masraf oranõnõn da 11.9 
civarõnda olacağõ tahmin edilmiştir (Tablo-202). Toplam faydaya ürün değeri ve bazõ 
fonksiyonel değerler dahildir. 
  
 Ürünün uzun dönemde elde edilmesi nedeniyle ormancõlõk yatõrõmlarõnõn karlõlõğõ düşük 
görünmektedir. Ancak ormanlarõn bazõ fonksiyonlarõnõn  hesap edilen değerleri de göz önüne 
alõndõğõnda ormancõlõk yatõrõmlarõnda karlõlõk yüksek olmaktadõr.  
 

Tablo 202: 2001-2005 Dönemi Ağaçlandõrma Fayda Masraf  Oranõ 
 
     Fayda ve masraf 1998 fiyatlarõ ile milyon TL. 

Hedefler  Fayda 
Yõllar Ağaçlandõrma 

Ha./yõl 
Kümülatif 

ağaçlandõrma 
Ürün miktarõ 

(m3/yõl) 

Toplam 
Masraflar Ürün değeri Fonksiyonel 

değeri Toplam 
Fayda/Masraf 

oranõ 

2001 50.000 50.000 304.800 7.500.000 6.766.560 24.350.000 31.116.560 4,149 
2002 50.000 100.000 609.600 7.500.000 13.533.120 48.700.000 62.233.120 8,298 
2003 55.000 155.000 944.880 8.250.000 20.976.336 75.485.000 96.461.336 11,692 
2004 60.000 215.000 1.310.640 9.000.000 29.096.208 104.705.000 133.801.208 14,867 
2005 65.000 280.000 1.706.880 9.750.000 37.892.736 136.360.000 174.252.736 17,872 

Toplam 280.000     42.000.000 108.264.960 389.600.000 497.864.960 11,854 
         
1- Bu Dönemde Yapõlan Çalõşmalarõn Getirisinin Dönem İçinde Alõnacağõ Kabul Edilmiştir.   
2- 1998 Yõlõ Fiyatlarõ İle Bir Hektar Sahanõn Yõllõk Ağaçlandõrma Ve Bakõm Gideri 150 Milyon TL./Ha. Alõnmõştõr.  
3- Ağaçlandõrõlan 1 Hektar Saha Dan Yõlda 6,096 M3/Ha. Ürün Elde Edileceği Esas Alõnmõştõr.   
4- Ürün Değeri Olarak 1 M3 İkinci Sõnõf Kõzõlçam Tomruğun 1998 Yõlõ Fiyatõ Olarak 22.2 Milyon TL. Esas Alõnmõştõr. 
5- Ormanlarõn Bazõ Fonksiyonel Değerleri Bir Hektar İçin 487 Milyon TL. Alõnmõştõr.   

 

18.5. Sermaye Verimliliği 
 

18.5. 1. Giriş 
 

Sermaye mal ya da hizmet üretiminde kullanõlabilecek üretilmiş kaynaklar stokudur. 
Sermaye, emek  ve toprak üretim faktörlerini oluşturur. 

 
Sermaye, üretim sürecinde kullanõlabilecek bütün maddi ve manevi ögeleri içerecek 

biçimde tanõmlanabilirse de, genelde işletmelerin elindeki maddi varlõklarla sõnõrlõdõr. 
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Donanõm, hammadde ve bitmiş mal stoklarõyla, fabrikalar ve binalar gibi, üretimde kullanõlan 
bütün araç ve gereçleri kapsar. 

 
Ormancõlõk işletmelerinin sermayesi gerçekten hesaplanmasõ güç bir iktisadi 

değişkendir. Miraboğlu�na  göre "ormancõlõk işletmelerinin bir mali bir de ekonomik bünyesi 
vardõr. Ekonomik bünye işletmenin varlõklarõnõ ve onun bileşimini ifade eder. İşletme 
bilançosunda aktifde yer alõr. İşletmenin mali bünyesi ise sermayedir ve bilançoda pasifde yer 
alõr. Diğer işletmelerde olduğu gibi, ormancõlõk işletmelerinde de sermaye, sabit ve döner 
sermaye olmak üzere ikiye ayrõlõr. 

 
Sabit Sermaye: Dikili ağaç serveti, arazi, binalar, yollar,köprüler, her çeşit alet, edavat, 

makine vb. den oluşur. Döner Sermaye: Stoktaki orman ürünü, materyal (tohum, mücadele 
ilaçlarõ vs.), kasa mevcudu, banka mevcudu, her türlü alacaklardan oluşmaktadõr. 

 
 Ancak Orman işletmelerinin bilançolarõnõn aktifinde dikili ağaç servetinin ve orman 

arazisinin değeri yer almamakta, bilançonun pasifinde de karşõlõklarõ bulunmamaktadõr. 
Görüldüğü gibi ormancõlõk işletmelerinin sabit sermayesinin tam anlamõyla her yõl veya her beş 
yõllõk plan döneminde hesaplanmasõ  güçtür. Ayrõca bu işlem pahalõ envanter çalõşmalarõnõ 
gerektirmektedir.  
 

Ormancõlõk sektörünün ihtiyaç duyduğu sermayenin devlet tarafõndan finansmanõnõn 
tam olarak yerine getirilmemesinin temel nedeni; devletin iç ve dõş borçlara, bu borçlarõn  ana  
para  ve  faiz  ödemelerine  ayrõlan  kaynağõn,  yatõrõma aktarõlabilen kaynaktan kat kat fazla 
olmasõdõr. Bu noktada sermayenin, birim kapitalin en fazla getiri sağladõğõ sektör ya da projeye 
yönlendirilmesiyle ekonominin etkin olacağõ (TÜRKER, 1999) gerçeği düşünüldüğünde,  
ormancõlõk  sektörüne  aktarõlan  sermayenin  kõt  özellik taşõyacağõ doğal karşõlanmalõdõr. Bu 
bağlamda kõt bir üretim faktörü olan sermayenin özellikle ormancõlõk sektöründe verimli olarak 
kullanõlmasõ  önem arzetmektedir. 

 
Hal   böyle   olmakla   birlikte,   ormancõlõk   sektörünün   temel (sabit) sermayelerinden 

olan ağaç serveti ve arazi değerlerinin  kesin doğrulukta hesaplanamamasõ,  DOİ bilançolarõnõn  
aktif taraflarõnda  gösterilememesi  nedenlerinin  bir sonucu olarak, ormancõlõk sektöründe ve 
DOİ' lerde ağaç serveti ve arazi sermayesi verimliliğini ölçmek zorlaşmaktadõr. Bununla 
birlikte; orman işletmeciliğinde entansif orman işletmeciliği uygulamalarõna gidilmesi,  maliyet 
muhasebesi tatbikatõna  geçilip  finans  fonksiyonuna  önem  verilmesi,  özel sektörün 
ormancõlõk yatõrõmlarõ yapmaya teşvik edilmesi ve ormancõlõk sektöründe kullanõlan 
sermayenin fõrsat maliyetinin göz önünde tutulmasõ sağlanmalõ, ormancõlõk kesiminde 
kullanõlan her türden sermayenin verimliliği arttõrõlmalõdõr. 
 
 Sermaye, ulusal ekonomi açõsõndan; üretilmiş üretim araçlarõ stoku, servetin üretimde 
kullanõlan kõsmõ, yani üretimde kullanõlan yapõlar, makinalar, araç ve gereçler, hammaddeler, 
yarõ işlenmiş mallar, v.b. olarak ifade edilebilirken ormancõlõk sektörü açõsõndan ise ağaç 
serveti, kesilen ağaçlar, yaban hayatõ, üretime sokulabilecek her türlü varlõklar, üretim araçlarõ, 
yollar, köprüler, orman korumasõna rekreasyon ve havza amenajmanõna katõlan tüm tesisler, 
binalar, makinalar, orman içi ve dõşõ depolar, taşõma araçlarõ, v.b. olarak ifade edilebilir. 
 
 Ağaç serveti, ormancõlõk sektörünün sabit sermayesi olarak kabul edilmiştir. Sektörün 
hammadde kaynağõ olan orman, dinamik olup üretime sokulmasõ uzun zamanõ gerektirmekte, 
ormanlarõn dikili ağaç servetinin parasal değerinin büyük olmasõna karşõlõk, ormanlarõn 
yönetimi, bakõmõ, korunmasõ ve işletilmesi çok daha küçük sermayelerle finanse edilmektedir. 
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 Ormancõlõk sektörü ile ilgili sermayenin tespitinde, hesaplanmasõ mümkün olan, 
ormanlarõn ağaç serveti, her türlü bina, tesis, makine, araç-gereç ve taşõtlar ile orman yollarõ 
dikkate alõnmõştõr. 
 

18.5.2. Ormancõlõk Sektörü Sermayesi 
 
 Sermaye unsurlarõnõn 1998 yõlõ fiyatlarõyla parasal değerleri aşağõda gösterildiği gibidir.  
 
                     Sermaye tutarõ 
                    (Milyar TL.) 
 1. Ağaç serveti                   21.940.912 
 2. Bina,tesis alet, ekipman ve taşõt                41.394 
 3. Orman yollarõ             451.500                 
              Toplam         22.433.806 
 

 
18.5.2.1. Ağaç Servetinin Parasal Değerinin Hesaplanmasõ 

 
 Ağaç servetinin hesaplanmasõnda, ormanlarõn serveti ve bu servetten ürün çeşitleri 
(tomruk, tel direk, sanayi odunu, lif-yonga odunu, kağõtlõk odun ve yakacak odun) itibariyle 
elde edilebilecek ürün miktarõ dikkate alõnmõştõr. Kamuya ait koru ormanlarõnõn ağaç 
servetinden elde edilebilecek ürün miktarlarõ, 1990-2000 yõllarõnõ kapsayan 11 yõllõk dönemde 
üretime sokulan eta miktarõ ve bu etadan elde edilen yõllõk ortalama ürün miktarõnõn toplam 
üretim içindeki paylarõ tespit edilmiştir (Tablo 203). Elde edilen bu sonuçlara göre kamuya ait 
koru ormanlarõnõn servetinden üretilebilecek ürün miktarõ hesaplanmõş, ayrõca baltalõk 
ormanlarõn serveti miktarõnda yakacak odun üretileceği, özel sektör kavak servetinin dikili 
gövde olarak pazarlandõğõ göz önünde bulundurulmuştur.  
 
 Bu verilere dayanõlarak 1998 yõlõ cari piyasa fiyatlarõ ile kamu ve özel sektör orman 
ağaçlarõ servetinin parasal değeri hesaplanmõştõr (Tablo 204). 
 

Tablo 203: 1990-2000 Yõllarõnda Üretime Sokulan Ve Gerçekleştirilen Üretim Miktarlarõ 
                    
                   (1000 M3)  

Ürün Çeşitleri 

Yõllar Eta 
Tomruk Tel Direk Maden 

Direk 
Sanayi 
Odunu 

Kağõtlõk 
Odun Sõrõk Lif-Yonga 

Odunu 
Yakacak 

Odun 
Toplam 
Üretim 

1990 8.094 3.311 60 513 639 923 23 1.113 1.002 7.584 
1991 7.794 3.159 99 465 624 1.043 19 1.104 948 7.461 
1992 7.845 3.353 124 453 687 1.082 21 1.177 970 7.867 
1993 7.910 3.199 130 396 789 1.466 30 1.001 1.050 8.061 
1994 7.960 2.939 113 449 683 1.577 26 925 1.525 8.237 
1995 8.360 3.578 134 498 936 1.558 22 1.321 1.562 9.609 
1996 8.242 3.172 89 436 883 1.568 19 1.362 1.888 9.417 
1997 8.346 2.845 53 444 834 1.369 23 1.406 2.062 9.036 
1998 8.647 2.731 35 450 789 1.552 25 1.211 1.757 8.550 
1999 9.025 2.850 90 450 750 1.555 30 1.350 1.987 9.062 
2000 8.750 3.100 141 468 851 1.547 36 1.317 1.400 8.860 

Toplam 90.973 34.237 1.068 5.022 8.465 15.240 274 13.287 16.151 93.744 
Yõllõk 

Ortalama 8.270 3.112 97 457 770 1.385 25 1.208 1.468 8.522 
Ürünlerin :                   
1- Eta içindeki 37,63 1,17 5,52 9,30 16,75 0,80 14,61 17,75 103,05 
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%payõ  
2- Toplam 
üretimdeki %payõ 36,52 1,14 5,36 9,03 16,26 0,29 14,17 17,23 100,00 

 

Tablo 204: Ormancõlõk Sektörü Ağaç Servetinin Parasal Değeri 
     1998 Yõlõ Fiyatlarõyla 

Ormanõn Niteliği Ürün Cinsi 
Ağaç Serveti 

Dağõlõm Oranõ 
% 

 Miktarõ       
(Bin M3) 

Birim Fiyatõ   
(Bin Tl/M3) 

Tutarõ            
(Milyon Tl.) 

A) KAMU SEKTÖRÜ           
a- Koru ormanlarõ ağaç serveti Tomruk 36,52 400.408 22.772 9.118.083.716 
1.096.406.575 m³ Tel Direk 1,14 12.499 32.400 404.968.733 
  Maden Direk 5,36 58.767 19.900 1.169.471.109 
  Sanayi Odunu 9,03 99.006 13.823 1.368.553.216 
  Kağõtlõk odun 16,26 178.276 10.000 1.782.757.091 
  Lif-Yonya odunu 14,17 155.361 7.566 1.175.459.901 
  Sõrõk 0,29 3.180 7.566 24.056.695 
  Yakacak Odun 17,23 188.911 5.556 1.049.588.699 
  TOPLAM   1.096.407 119.583 16.092.939.160 
Baltalõk ormanlarõ ağaç serveti Yakacak odun   104385 5.556 579.963.060 
104.385,063 m³           
KAMU SEKTÖRÜ TOPLAMI     1.200.792 125.139 16.672.902.220 
B) ÖZEL SEKTÖR     20000 7.727 154.540.000 
Ağaç serveti 20.000.000 m3           
GENEL TOPLAM     1.220.792 132.866 16.827.442.220 
      
1-Kamu ağaç serveti 1 Nolu Sektörün Tanõmõ, Yapõsõ ve Özellikleri Komisyon Raporu 1.5.4 nolu bölümü 5 nolu tablodan 
alõnmõştõr. 
2-Ağaç serveti dağõlõmõ oranlarõ, 1990-2000 dönemi etalarõndan elde edilen ürünlerin ortalamasõndan elde edilmiştir. 
3- Birim fiyatlar 3 Nolu Arz-Talep Komisyonu 1998-1999 yõllarõ Ortalama Satõş Fiyatõ Gerçekleşmeleri tablosundan 
alõnmõştõr. 

 

18.5.2.2. Bina, Tesis Makine-Teçhizat ve Taşõtlarõ Parasal Değerlerinin  
               Hesaplanmasõ 

 
 Ormancõlõk sektöründe mevcut bina, tesis, makine ve taşõtlarõn parasal değeri olarak; 
halihazõrda ormancõlõk faaliyetlerinde aktif kullanõm durumlarõ olan bina ve tesisler için yapõlan 
harcamalarõn cari fiyatlarla ve 1998 yõlõ fiyatlarõyla değerleri alõnmõştõr (Tablo 205). 
 

Tablo 205: 1993-1998 Yõllarõ Bina,Tesis, Makina Ve Taşõt Harcamalarõ 

   Bin TL. 
1998 Yõlõ Fiyatlarõ İle Yõllar Cari Fiyatlarla Deflatör Tutar 

1993 Sonu 407.796 0,05 8.155.920 
1994 198.046 0,101052 1.959.842 
1995 599.422 0,170632 3.512.952 
1996 2.281.614 0,312086 7.310.850 
1997 1.349.595 0,584795 2.307.809 
1998 2.638.205 1 2.638.205 

Toplam 7.474.678  25.885.578 
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1- Cari değerler Orman Bakanlõğõ ve Orman Genel Müdürlüğü kayõtlarõndan derlenmiştir. 
2- Defletörler DPT kayõtlarõndan derlenmiştir.  
 

18.5.2.3. Orman Yollarõnõn Parasal Değerinin Hesaplanmasõ  
 
 Mevcut orman yollarõnõn değeri; 1998 yõlõ fiyatlarõyla hesaplanmõş ve aşağõda 
gösterilmiştir. 

 
1999 Yõlõ Sonu İtibariyle Mevcut Orman Yollarõ Ve 1998 Yõlõ Fiyatlarõ İle Parasal 

Değerleri 
  
                 Birim Fiyatõ             Parasal Değeri 
    Mevcut (Milyon Tl/Km)          (Milyar Tl.)         
 
Ham Orman Yolu (Km)       130.549        2.500                       326.372      
Köprü                  (Mt)            11.872        1.200                         14.246 
Sanat Yapõsõ        (Km)            7.321                   1.500                         10.982 
Diğerleri                                     +                           +                          100.000  
Toplam                                                                                                 451.500 
 
Kaynak: OGM yõllõk yol inşaatõ gerçekleşmelerinden derlenmiştir.     
 
 
 Ormancõlõkla ilgili sermaye toplamõ 1998 yõlõ fiyatlarõ ile 22.433.806 milyar TL. olup, 
bunun 21.940.912 milyar TL. sõnõ dikili ağaç serveti oluşturmaktadõr. Hesaplamalarda ayrõca 
toprak değeri dikkate alõnmamõştõr. 
 
 Bilindiği gibi ormanlar amenejman planlarõna ve ormanlarõn aktüel durumlarõna göre 
işletilmektedir. 1 nolu Komisyon Raporunun 1..5.5 nolu bölümünde ormanlardaki dikili ağaç 
gövde hacim artõmõnõn yõllõk 28.063.205 m3/yõl, aynõ raporun 1.5.6 nolu bölümünde yõllõk 
etanõn dikili gövde olarak normal koru ormanlarõnda 11.997.088 m3/yõl, normal baltalõk 
ormanlarda 5.881.012 m3/yõl (7.841.349 ster) olduğu, son altõ yõlõn ortalamalarõna göre  koru 
ormanlarõndan 9.046.238 m3, baltalõk ormanlardan 2.713.199 m3 üretim yapõldõğõ 
belirtilmektedir. 

 
Görüldüğü gibi koru ve baltalõk ormanlardan yapõlan 17.878.100 m3 yõllõk ortalama 

üretim, yõllõk artõmõn % 42�sini, yõllõk etanõnda % 66�sõnõ oluşturmaktadõr. 
 
Ormanlarõn devamlõlõğõn sürdürülmesi ve servetin artõrõlmasõ için yõllõk artõm ve etanõn 

altõnda üretim yapõlmaktadõr. 
 
Ormanlarõn sermayesinin  verimliliği, ticari işletmelerin sermayesinin verimliliği gibi 

değerlendirilmemelidir.  
 
Ormanlarõn faydasõ sadece üretim  ve üretim değerinin ekonomiye katkõsõ ile 

değerlendirilmemelidir. Bazõ fonksiyonel değerlerinin parasal değeri üretim değerinin 2.6 katõ 
kadar olduğu hesap edilmektedir. 

 
Devlet orman işletmelerinin bilançolarõnda sadece ödenmiş ve mali açõdan anlam ifade 

eden sermaye miktarõ yer almaktadõr. Sermayenin büyük bölümünü oluşturan ağaç serveti ile 
ilgili değerler yer almamaktadõr. 
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Ormanlarõn yõllõk artõmõnõn % 42�sinin üretime sokulmasõ servetin verimli 

kullanõlmadõğõ gibi görünürse de ormanlarõn devamlõlõğõ açõsõndan çok olumludur. 
 
Ancak, 1980�li yõllardan itibaren devlet orman işletmelerince, koruma, yangõn, 

ağaçlandõrma, erozyon kontrolu, amenejman, alt yapõ ve benzeri kamusal nitelikli ormancõlõk 
çalõşmalarõnõn büyük bölümünün döner sermaye gelirlerinden finanse edilmesi, döner 
sermayeden  diğer sektörlere değişik adlarla kaynak aktarõlmasõ, ormanlardan elde edilen ürüne 
dayalõ kaynaklarõn verimli ve akõlcõ kullanõlmadõğõnõ ifade etmektedir. 

 
Ormancõlõk sektörü sermayesinin verimliliği, ormancõlõğõn ekonomiye katkõsõnõn 

sermaye ile oranlanmasõ ile şu şekilde hesaplanmõştõr. 
 
Ormanlarõn yõllõk getirisi; 1998 fiyatlarõ ile 215 trilyon TL.  orman ürünü  ve hizmet 

gelirleri,  528 trilyon TL. bazõ fonksiyonel değerleri olmak üzere toplam 743 trilyon TL. dõr. 
Toplam sermaye tutarõ 22.4 katrilyon olup, ormancõlõk sermayesinin verim oranõ 
(getiri/sermaye) % 3,3 dür. 

 
Ormanlarõn fonksiyonel değerlerinin tamamõnõn  hesaplanamamasõ ve ormanõn dikili 

ağaç servetinin % 1,7�sinin, yõllõk artõmõn % 42�sinin üretime konu olmasõ nedeni ile verimlilik 
oranõ düşük görülmektedir.  

 
Ayrõca, dikili ağaç servetine dahil olduğu halde, milli park, tabiat parklarõ, koruma 

alanlarõndaki ağaç serveti üretime konu olmamaktadõr.  
 
18.6. Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 
 
18.6. 1. Sorunlar  

 
1. Arazi ve toprak kullanma planlamasõnõn yapõlmamõş olmasõ ve toprak kullanõm 

politikalarõnõn belirlenmemesi. 
 
Toprağõn nasõl kullanõlacağõnõn belirli olmamasõ nedeniyle ormancõlõk çalõşmasõ 

yapõlmõş alanlar bir müddet sonra tarõma veya yerleşime açõlmaktadõr. Tarõm alanlarõnõn 
yerleşime veya sanayie açõlmasõ nedeniyle orman alanlarõ baskõ altõnda kalmaktadõr. 

 
Bu durumda ormancõlõk için yapõlan harcamalar verimsiz hale gelmektedir.  
 
2- Geçmiş plan döneminde,  yõllõk programlar  hedeflerin altõnda belirlenmiştir. 
 
Plan hedeflerine uygun program verilmemesi ve yeterli kaynak tahsis edilememesi 

nedeniyle sektörün potansiyeli etkin olarak kullanõlamamõştõr. 
 
3-  Döner sermaye kaynaklarõ sektör dõşõna aktarõlmakta, döner sermaye gelirleri iyi 

yönetilmemektedir. 
 
Devlet ormanlarõndan kesilen ağaçlarõn dikili değerinin karşõlõğõ olarak her yõl 

belirlenen ve maliyetin unsurlarõndan olan tarife bedeli ile  döner sermaye gayri safi gelirinin % 
10�u hazine hissesi olarak hazineye aktarõlmaktadõr. Ayrõca satõş fiyatõna orman imar gideri 
karşõlõğõ olarak ilave yapõlmaktadõr. 
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4- Orman koruma, orman yangõnlarõ ile mücadele, amenejman, kadastro,  yol inşaatõ, 
ağaçlandõrma, erozyon kontrolu, milli park, av-yaban hayatõnõn düzenlenmesi, alt yapõ 
çalõşmalarõ gibi kamu hizmeti niteliğindeki çalõşmalarõn tamamõnõn veya bir kõsmõnõn  döner 
sermayeden finanse edilmesi. 

 
5- Orman ürünlerinin üretim, pazarlama ve fiyatlandõrma politikalarõndaki hatalar. 
 
Kamu hizmeti niteliğindeki harcamalarõn, fon ödemelerinin orman ürünleri fiyatõna 

dahil edilmesi nedeniyle, satõş muhammen bedelinin yüksek belirlenmesi, talebe göre üretim 
yapõlamamasõ, satõş bedeli üzerinden alõcõdan yapõlan % 24 oranõndaki tahsilat piyasada 
fiyatlarõn istenen düzeyde oluşmasõnõ engellemekte, satõşlarõ olumsuz etkilemektedir. 

 
Üretim ile satõş arasõnda uzun bir sürenin olmasõ, gelirlerin gecikmeli olarak tahsil 

edilmesi, enflasyon nedeniyle satõş gelirlerini reel olarak düşürmektedir.  
 

6- Uygulanan ekonomik tedbirler satõşlarõ olumsuz etkilemektedir. 
 
Uygulanmakta olan tasarruf tedbirlerinin ve ekonomik politikalarõn  toplam tüketim ve 

yatõrõmlarõ azaltmasõ, OGM orman ürünleri satõşlarõnõn ve buna bağlõ olarak satõş gelirlerinin  
azalmasõna neden olmaktadõr. Satõş gelirlerinin azalmasõ, zamana bağlõ  ormancõlõk 
çalõşmalarõnõ olumsuz etkilemektedir. 

  
7- Kanunlar gereğince düşük fiyatlar nedeniyle yapõlan satõşlardan oluşan gelir 

kayõplarõ, vergi,  fon ve diğer ödemelerle sektör dõşõna aktarõlan kaynaklar, banka hesaplarõnda 
atõl bekletilen nakitler, yetersiz olan sektör finansmanõnõ olumsuz etkilemektedir. 

 
8-  Birim alandaki verimin düşüklüğü ve zor alanlarda üretim yapõlmasõ  üretim 

giderlerini artõrmaktadõr. 
 

           9- Yanlõş istihdam politikalarõ ve işletme şefi, orman muhafaza memuru gibi ormancõ 
teknik personel yetersizliği. 
 
 Teknik ormancõlõğõn yapõldõğõ işletme şefliklerinin yapõsõnõn yetersiz olmasõ çalõşmalarõ 
olumsuz etkilemekte, yeterli bakõm, koruma, verimli üretim yapõlamamakta ve halkla ilişkiler 
düzenlenememektedir. 
 

10- Orman Kanununda sõk sõk değişiklik yapõlmasõ  mülkiyet ihtilaflarõnõ ve orman 
tahribini artõrmakta, orman halk ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. 
 
           11- Kurum dõşõ kişi ve kuruluşlarõn; personelin istihdamõ, atanmasõ, değerlendirilmesi, 
ödüllendirilmesinde etkili olmasõ, motivasyonu olumsuz etkilemektedir. 

 
         12- Ormanlarõn yönetilmesinde, işletilmesinde ve diğer kararlarõn alõnmasõnda, sektörle 
ilgili  yerel birimlerin (Orman İşletme Müdürlüklerinin) etkisinin olmamasõ alõnan kararlara 
tepki doğmasõna neden olmakta orman halk ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. 
 

18.6. 2. Çözüm Önerileri 
 

1- Arazi ve toprak kullanõm planlanmasõ yapõlmalõ ve toprak kullanõm politikalarõ 
belirlenmelidir. 
2- Yõllõk programlar, hedeflere uygun belirlenmeli, yeterli kaynak ayrõlmalõdõr. 
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Kamu hizmeti niteliğinde olan, finansmanõnõn çok az bir bölümü bütçeden karşõlanan, 
ormancõlõk çalõşmalarõna ait giderlerin tamamõ bütçe kaynaklarõndan karşõlanmalõdõr. 

3- Kamunun finansman sorunlarõnõn önümüzdeki dönemde de devam etmesi olasõlõğõnõn 
yüksek olmasõ nedeniyle ormancõlõk yatõrõmlarõna yeterli finansman sağlanamayacağõ  göz 
önünde bulundurularak, ağaçlandõrma, orman imar-ihya  çalõşmalarõnõn finansmanõ için 
toplumun katkõsõnõ sağlayacak politikalar geliştirilmelidir. 

 
Bakanlõğõmõz ve Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmelerinden hazine hissesi 

kesilmemelidir. Tarife bedeli hazineye aktarõlmamalõdõr. 
 
Banka ve kasalarda çeşitli sürelerde atõl olarak bekletilen döner sermaye ve fon 

nakitlerinin değerlendirilmesi için yasal düzenleme yapõlmalõdõr. 
 
4- Yapõlacak araştõrma sonuçlarõna göre ormancõlõkta yeniden yapõlanmaya gidilmelidir. 

 5- Sektörle ilgisi olmayan kişi ve kuruluşlarõn etkisi önlenmeli, sektörle ilgili yerel 
birimlerin karar alma, ve uygulama süreçlerinde katkõsõ sağlanmalõdõr. 

6- Personel ve personelin istihdamõ, bu konuda yapõlacak planlamaya göre yapõlmalõdõr. 
Çalõşmalarda verimliliğin artõrõlmasõ için personelin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesinde  
objektif kriterler uygulanmalõ, personelin yönetime güveni sağlanmalõdõr.  

7- Gelir kaybõna neden olan yasal düzenlemeler değiştirilmeli veya gelir kayõplarõ 
bütçeden ilave olarak karşõlanmalõdõr.   

8- Yapõlacak personel planlamasõndan sonra özellikle ormancõ teknik personelini 
uzmanlõğa özendirecek politikalar uygulamaya konulmalõdõr. 

9- Ormanõn fonksiyonel değerlerinin, ağaçlandõrma ve erozyon kontrolu çalõşmalarõnõn 
ekonomiye katkõsõnõ belirleyecek araştõrmalar yapõlmalõdõr. 

10- Objektif değerlendirmelerle, ormancõlõğõ ilgilendiren yasalarda değişiklik 
yapõlmamalõdõr. 

 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
1- Orman Bakanlõğõ 
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BÖLÜM-19 
 

ORMANCILIK İLKE VE POLİTİKALARI 
 

19.1. Giriş 
 

Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonunun 19 no.lu �Ormancõlõk İlke ve Politikalarõ� 
çalõşma grubunca hazõrlanan bu bölüm, diğer 18 çalõşma grubunca hazõrlanan bölümlerde VIII. 
BYKP Dönemi için ortaya konulan ilke ve politikalar dikkate alõnarak düzenlenmiştir. 

 
19.2. Mevcut Ormancõlõk İlke Ve Politikalarõ 

 
19.2.1. Dünyada 

 
Dünya nüfusu ile birlikte üretim-tüketimin, teknolojik gelişmenin, doğal kaynaklardaki 

tükenmenin, erozyonun, kirlenmenin, ya da yetersizliğin birbirini etkileyerek küresel  ölçekte 
hõzlõ bir tempo ile arttõğõ görülmektedir. Söz konusu gelişmelere paralel olarak çevre sorunlarõ 
gittikçe büyümüş ve bir çevre bunalõmõ oluşmasõ gündeme gelmiştir. Bu durum karşõsõnda 
ülkelerin ortak bir anlayõşla ve küresel anlamda çevre bunalõmõnõ ele aldõğõ yeni bir dönem 
başlamõştõr. Bu dönemde ormanlarõn tüm insanlõğõn geleceği ve dolayõsõyla ortak varlõğõ olduğu 
dünya genelinde kabul edilmiştir. Bu bağlamda 1992�de Brezilya�nõn başkenti Rio de Janeiro�da 
toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkõnma Konferansõ (UNCED)nda Rio Deklerasyonu 
yayõmlanmõş, Gündem 21, Orman Prensipleri, Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği 
Sözleşmeleri kabul edilmiştir. Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi hazõrlanmõştõr.  

 
Gündem 21 çevre ve ekonomiyi etkileyen tüm alanlarda Hükümetlerin, Kalkõnma 

Örgütlerinin, Birleşmiş Milletler Kuruluşlarõnõn ve Bağõmsõz Sektörlerin yapmasõ gerekenleri 
tanõmlayan bir eylem planõdõr. 

 
Gündem 21�de II. Bölüm, Kalkõnma İçin Kaynaklarõn Korunmasõ ve Yönetimine ayrõlmõş 

ve bunun içerisinde Ormansõzlaşma ile Mücadele, Hassas Ekosistemlerin Yönetimi kapsamõnda, 
Çölleşme ve Kuraklõkla Mücadele, Sürekli ve Dengeli Dağ Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliğin 
Korunmasõ başlõklarõ doğrudan ormanlarõn yönetimine ilişkin prensipleri içermektedir. 

 
Rio zirvesinde kabul edilen Orman Prensipleri 15 ilkeden oluşan bir belgedir. Söz konusu 

belge hem doğal, hem sonradan yetiştirilen olmak üzere tüm coğrafi bölgelerdeki ve iklim 
kuşaklarõndaki ormanlarõn tamamõnõn yönetimine, korunmasõna ve geliştirilmesine ilişkin ilkeleri 
kapsamaktadõr. 

 
Rio zirvesinde kabul edilen Gündem 21 ve Orman prensiplerinin uygulamaya aktarõlmasõ 

ve uygulamalarõn gözden geçirilmesi için de Sürdürülebilir Kalkõnma Komisyonu (CSD) 
kurulmuştur. CSD ormanlarõn sürdürülebilir gelişimi, muhafazasõ ve işletilmesi için önerilen 
faaliyetleri koordine etmek, bu konuda fikir birliği sağlamak üzere, Hükümetlerarasõ Ormancõlõk 
Paneli (IPF) oluşturulmuştur. 1997 yõlõnda görevini tamamlayan panel sürdürülebilir orman 
yönetimi ile ilgili 100�ün üzerinde faaliyet önerisi ortaya koymuştur. Bu faaliyet önerileri 
hükümetlerarasõ ve profesyonel ortamlarda yaygõn kabul görmüştür. Panelin sonuçlarõ 1997 
yõlõnda CSD tarafõndan onaylanmõş ve panelden geriye kalan konularda uzlaşmaya varõlmasõ için 
de hükümetlerarasõ ormancõlõk forumu (IFF) oluşturulmuştur. IFF�nin çalõşmalarõ halen devam 
etmektedir. IFF 2000 yõlõnda; IPF önerilerinin uygulanmasõ, IPF�den geriye kalan konularda 
varõlan anlaşma sonuçlarõ ve sürdürülebilir orman yönetimine ilişkin uluslararasõ düzenlemeler 
ve mekanizmalar ve bunlarõn muhtemel etmenleri konularõnda raporunu CSD�ye sunacaktõr. 
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Günümüzde Dünyada ormancõlõk faaliyetlerini, Rio Konferansõ�nda, konferans sürecinde 
ve bu çerçevede başlatõlan bölgesel süreçlerde alõnan kararlar ve ormancõlõkla ilgili uluslararasõ 
ve bölgesel anlaşmalar ve sözleşmelerde yer alan hükümler yönlendirmektedir. 

 
Bu kararlar ve hükümlerde, taşõdõğõ küresel anlam ve önem giderek daha iyi anlaşõlan 

ormanlara ilişkin ilke ve politikalar ortaya konulmuştur. 
 

Bu ilke ve politikalar çerçevesinde dünyada ormancõlõk politikasõnda, mevzuat ve 
kurumsal çerçeve konularõnda önemli gelişmeler görülmektedir. Son zamanlarda ormancõlõk 
mevzuatõnda yapõlan revizyonlar; orman kaynaklarõnõn sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak 
yönetilmesi, yerel orman yönetiminin geliştirilmesi, kõrsal geliri artõrmak ve yeni iş alanlarõ 
yaratmak üzere eko-turizmin geliştirilmesi, ormanlarõn çevresel fonksiyonlarõnõn artõrõlmasõ, 
orman yönetim planlarõnõn etkinleştirilmesi, endüstriyel plantasyonlarõn gerçekleştirilmesine 
öncelik verilmesi, yönetim planlarõnda sosyal,çevresel, rekreasyonel, hidrolojik, klimatik vb 
fonksiyonlara önem verilmesi, uluslararasõ işbirliğine ayrõ bir önem verilmesi ve planlama 
sürecine halkõn katõlõmõnõn desteklenmesi  konularõnda düzenlemeleri içermektedir. 

 
19.2.2. Türkiye�de 

 
Ülkemiz ormancõlõk ilke ve politikalarõ, 1963 yõlõndan beri yapõlmakta olan Beş Yõllõk 

Kalkõnma Planlarõnda makro seviyede, plan dönemleri itibariyle hazõrlanmõş olan Ormancõlõk 
Özel İhtisas Komisyonu Raporlarõnda ayrõntõlõ olarak belirtilmiştir.  

 
Türkiye ormancõlõk ilke ve politikalarõnõn gelecek için daha sağlõklõ bir şekilde 

belirlenebilmesi bakõmõndan, ilke ve politikalarda kaydedilen gelişmelerin ve gelinen mevcut 
durumun, Beş Yõllõk kalkõnma Planlarõnda yer aldõğõ şekilde ortaya konulmasõnda yarar 
görülmüştür. 

 
Bu nedenle, I. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõndan itibaren VIII. Beş yõllõk Kalkõnma Planõ 

dönemine kadar, kalkõnma planlarõnda yer alan ormancõlõk ilke ve politikalarõ aşağõda 
belirtilmiştir. 

 
I. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Ormancõlõk İlke ve Politikalarõ (1963-1967) 

 
1. Ormancõlõk politikasõnõn ana çizgileri başlõca üç bölümde toplanmaktadõr. 

 
a) Ormanlarõ korumak ve sürekliliği sağlamak, 

 
b) Bozuk ormanlarõ imar ve õslah etmek, böylece bugünkü ormanlarõn niteliklerini 

yükseltmek, verimlerini artõrmak ve ormanlarõ rasyonel bir şekilde işletmek. 
 

c) Ağaçlandõrma yoluyla yeni orman alanlarõ kazanmak ve su havzalarõnõn doğal ve 
ekolojik dengesi üzerinde ormanlarõn olumlu etkilerini gerçekleştirmek. 

 
2. Bunlarõn gerçekleştirilmesi için üretime elverişli ve verimli ormanlar üzerinde 

durulmuştur. Bu sebeple, ormanlarõn verim gücüne göre ayarlanmõş daha rasyonel bir 
ormancõlõk politikasõ güdülecektir. 

 
II. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Ormancõlõk İlke ve Politikalarõ (1968-1972) 

 
1. Devletçe, ormanlarõ ve sürekliliğini sağlamak yanõnda en uygun şekilde işletilerek 

kalkõnmamõza katkõsõ artõrõlacaktõr. 
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2. Yeniden ağaçlandõrmalarla, orman tesis edilecek, ormanlar imar ve õslah edilerek 
verimi artõrõlacaktõr. 

 
3. Ormancõlõkta; kamu hizmetleriyle, işletmecilik hizmetleri ayrõ kuruluşlar eliyle 

yürütülecektir. 
 

4. Orman-halk ilişkileri, ormanlarõn işletilmesi ve korunmasõ bakõmõndan 
düzenlenecektir. 

 
5. Orman varlõğõ ve arazi kullanma kabiliyeti göz önünde tutularak orman sõnõrlarõ 

yeniden tespit edilecek ve bu faaliyetleri hõzlandõrõlacaktõr. 
 

III. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Ormancõlõk İlke ve Politikalarõ (1973-1977) 
 

1. Devletçe ormanlarõ korumak ve devamlõlõğõnõ sağlamak yanõnda her türlü orman 
ürünleri sanayiinin talebini özellikle kağõt sanayii ve inşaat sektöründe darboğaz 
yaratmadan karşõlamak üzere, üretim potansiyeli değerlendirilecektir. Üretim, taşõma, 
pazarlama gibi hizmetler, sanayiye en uygun maliyetle hammadde ve kuruluş yeri 
sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu düzenlemede, aynõ zamanda hammadde 
arzõnõn sürekliliğini de sağlamak üzere, amenajman planlarõ yeni bir anlayõşla 
hazõrlanacak, toplu üretim alanlarõnda, sanayiinin amacõna uygun olarak geliştirilecek 
optimal üretim metotlarõ uygulanacaktõr. 

 
2. Perspektif dönemde kurulmasõ öngörülen orman ürünleri sanayiinin hammadde 

isteklerini karşõlamak üzere, mevcut ormanlarõn gayeye uygun olarak yenilenmesi 
projeleri ile hõzlõ gelişen ağaç türlerine dayalõ geniş alanlarõ kapsayan ağaçlandõrma 
projeleri de geliştirilerek uygulanacaktõr. 

 
3. Orman kaynaklarõmõzõn devamlõlõğõnõ sağlamak, hammadde kullanõmõnõ 

rasyonelleştirmek ve sanayiye verilecek hammaddenin maliyetini ucuzlatmak üzere, 
orman içi ve kenarõndaki orman köylüleri ile diğer hak sahiplerine halen ayni olarak 
ucuz tarife ile verilen haklarõn işlenmiş ürün olarak verilmesi olanaklarõ geliştirilecek, 
bu haklarõn nakden verilmesi olanaklarõ da araştõrõlacaktõr. 

 
4. Anayasa�nõn 131. Maddesine göre, bilim ve fen bakõmõndan orman niteliğini tam 

olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarõm alanlarõ ile 
hayvancõlõkta kullanõlmasõnda ekonomik yarar bulunan alanlar ve şehir, kasaba ve 
köy yapõlarõnõn toplu olarak bulunduğu yerler orman rejimi dõşõna çõkarõlacaktõr. 

 
5. Planda öngörülen hedeflere ulaşõlmasõnda, orman-köylü ilişkileri tüm kuruluşlarla 

işbirliği yapõlarak düzenlenecek ve ana planlara bağlanacaktõr. 
 

On yõllõk planlõ dönemde orman ürünleri ihracatõnda önemli bir artõş öngörülmemiş, buna 
karşõlõk, yõlda ortalama yüzde 14,4 oranõnda bir artõş gerçekleşmiştir. 

 
IV. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Ormancõlõk İlke ve Politikalarõ (1979-1983) 

 
1. Orman-insan ilişkilerinde, doğan dengenin korunmasõ ve iyileştirilmesi, halkõn bu 

kaynaklardan çok yönlü yararlanmasõ çeşitli üretim potansiyellerinin kõsa ve uzun 
dönemde değerlendirilmesi esas alõnacaktõr. 
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2. Ağaçlandõrma çalõşmalarõ, orman ürünleri sanayiinin yer ve zaman içindeki talepleri, 
enerji sektörünün gelişen talepleri, nüfus artõşõ ile kentleşmenin yarattõğõ orman için 
dinlence gereksinimleri, ekolojik denge ve uygunluk ilkeleri doğrultusunda 
yürütülecektir. 

 
3. Ağaçlandõrma çalõşmalarõ orman ürünleri sanayiinde ve enerji sektöründe uzun 

dönemde doğacak odun gereksinmelerinin karşõlanabilmesi için, ekolojik koşullarõn 
uygun olduğu yörelerde ve özellikle hõzlõ büyüyen türlerde yoğunlaştõrõlacak �enerji 
ormanõ plantasyonlarõ� tesis olanaklarõ araştõrõlarak pilot çalõşmalara 
başlanõlacaktõr. 

 
4. Amenajman plan süresi biten orman alanlarõnda, üretimi aksatmak, dikili ağaç 

varlõğõnõ en iyi biçimde işletmek ve orman arazisini potansiyel verim gücünde 
değerlendirmek amacõyla ağaç türlerine göre saptanan yeni idare sürelerine göre yeni 
planlar, bitimi izleyen yõlda uygulanabilecek şekilde öncelikle hazõrlanacaktõr. 

 
5. İşletmecilik faaliyetlerinde, maliyeti düşürücü, ormancõlõk tekniğine uygun toplu 

üretim yöntemlerine yönelirken, üretim girdilerini ve özellikle makine parkõnõ 
optimal kapasitede kullanmayõ sağlamak için, mevsimlik işler yerine, tam yõl 
çalõşmayõ amaçlayan çabalar hõzlandõrõlacaktõr. Bu durumu sağlayõcõ gerekli alt yapõ 
ve personel eğitimi öncelikle geliştirilecektir. 

 
6. Ülkede doğal dinlence potansiyeline sahip ormanlarda, iç ve dõş turizmi özendirmek 

için dinlence alanlarõnõn belirlenmesi yönündeki çalõşmalar hõzlandõrõlacak ve 
uygulamaya geçilecektir. 

 
7. Orman yangõnlarõyla mücadelede etkinliği artõrmak ve mevcut ormanlar ve yeni tesis 

edilmiş ağaçlandõrmalardaki saha emniyetini artõrmak için, tüm Türkiye ormanlarõnõ 
kapsayacak yangõn emniyet yollarõ, emniyet şeritleri ve kontrollü yakma tekniklerini 
içerecek planlar hazõrlanacak, yapõlacak pilot çalõşmalarla uygulamaya geçilecektir. 

 
8. Orman köylüsünün yaşam düzeyini yükseltmek ve ormanlarõn korunmasõnda 

etkinliğini artõrmak için, Devlet-orman-köylü ilişkilerinde sorun yaratan orman 
mülkiyetinin belirsizliği ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği yapõlarak düzenlenecektir. 

 
9. IV. Plan döneminde odun dõşsatõmõ yapõlmayacaktõr. Ormancõlõk üretimi, sektör 

ürünlerine olan talebe koşut olarak, arz açõğõ yaratmayacak şekilde düzenlenecektir. 
 
10. Plan döneminde hedeflerin gerçekleştirilmesinde ortaya çõkacak kaynak açõğõnõn 

kapatõlmasõnda ordu ve eğitim kurumlarõnõn işgücü ve kapasite olanaklarõndan 
yararlanmayõ amaçlayan bir program uygulanacaktõr. 

 
11. Orman yol ağõ ile il ve ilçe şebekesi yapõm ve bakõmõnda ilgili kuruluşlar arasõnda 

etkin bir eşgüdüm gerçekleştirilecektir. 
 
12. Orman köylüsünün sosyal refah düzeyini yükseltici faaliyetlere, kõrsal yerleşim 

merkezlerinde sürdürülecek etüd-proje çalõşmalarõyla devam edilecek; orman 
işletmeciliğinde ve orman ürünlerinin değerlendirilmesinde orman köylülerince 
kurulan kooperatiflerin etkinliği artõrõlacaktõr. 

 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                            Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf    527 

V. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Ormancõlõk İlkeleri ve Politikalarõ (1985-1989) 
 

1. Ormanlar, doğal dengenin korunmasõ, iyileştirilmesi, ülke refahõna olan katkõnõn 
azamileştirilmesi amaçlarõ gözetilerek planlanacak, genişletilecek ve geliştirilecektir. 

 
2. Tabii durumda muhafazasõ uygun görülen alanlar dõşõndaki ormanlar, toplumun 

endüstri odunu, enerji, gõda, toprak muhafaza, yaban hayatõ ve su ürünleri, rekreasyon 
ve estetik değer ihtiyacõnõ mevcut kapasite ve potansiyel verim gücünün müsaade 
ettiği seviyelerde karşõlama yönünde işletilecek ve değerlendirilecektir. 

 
3. Yakacak odun sõkõntõsõnõ gidermek için alternatif enerji kaynaklarõ araştõrõlacaktõr. 

 
4. Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye sistemi, daha fazla kaynak yaratma amacõyla 

yeniden düzenlenecektir. 
 
5. Orman koruma programlarõ, yangõn, erozyon, böcek, hastalõk, kaçak kesim, açma, 

plansõz yerleşme ve otlama ile gereğince mücadele yönünde geliştirilecektir. 
 
6. Özel ağaçlandõrma çalõşmalarõ ve köylüye yönelik diğer sosyo-ekonomik faaliyetler 

devletçe desteklenerek, orman köylüsü kalkõndõrõlacak ve korunacaktõr. Bu meyanda 
her derecedeki okul öğrencilerinin ağaçlandõrma faaliyetlerine katõlmasõ 
sağlanacaktõr. 

 
7. Orman dõşõ ağaçlandõrma çalõşmalarõ, çevre kirlenmesinin önlenmesi, su rejiminin 

düzenlenmesi, sel, fõrtõna ve çõğ gibi doğal afetler ile rekreasyonel talep durumlarõ 
dikkate alõnarak planlanacak, baraj havzalarõnda hidrolojik ağaçlandõrmalara 
gidilecektir. 

 
8. 6831 Sayõlõ Kanunun 2896 sayõlõ Kanunla değiştirilen 2. Maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan; 
 

�A) Orman olarak muhafazasõnda bilim ve fen bakõmõndan hiçbir yarar görülmeyen 
aksine tarõm alanlarõna dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tesbit edilen yerler, 

�B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakõmõndan orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş yerlerden, su ve toprak rejimine zarar vermeyen orman bütünlüğünü bozmayan, 
tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fõndõklõk, fõstõklõk (Antep fõstõğõ) gibi çeşitli tarõm 
alanlarõ veya otlak, kõşlak yaylak gibi hayvancõlõkta kullanõlmasõnda yarar olduğu tesbit 
edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapõlarõnõn toplu olarak bulunduğu yerleri sahalarõ� 
Devlet eliyle ihya edilerek kõsmen veya tamamen orman içi köyler halkõnõn yerleştirilmesi 
veya bu amaçla değerlendirilmesi maksadõyla orman sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlõr hükümleri yer 
almõştõr. 
 

Bu yöndeki uygulamalar süratlendirilecek mümkün olan en kõsa sürede 
sonuçlandõrõlacaktõr. 

 
VI. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Ormancõlõk İlkeleri ve Politikalarõ (1990-1994) 

 
1. Ormanlar; toplumun ormancõlõk ürün ve hizmetlerine olan ihtiyaçlarõnõ, kaynaktan, 

devamlõ, dengeli ve çok yönlü yararlanma ilkesi ve insan sağlõğõ, bitki-su-yaban 
hayatõ, orman peyzajõ ile tabii değerlerin korunmasõ esas alõnarak planlanacak, 
işletilecek ve geliştirilecektir. 
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2. Ormanlarõn genişletilmesi ve orman köylüsünün kalkõndõrõlmasõ, teknik ve mali 
tedbirlerle desteklenecek, özel orman kurulmasõ teşvik edilecektir. 

 
3. Orman arazisi değerlendirme planlarõ, gelişen toplum ihtiyaçlarõ, bozulan tabiat 

dengesi ve kirlenen çevre unsurlarõ dikkate alõnarak ve çok yönlü kullanõmõ 
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 

 
4. Orman fidanlõklarõnda, bölgeler itibariyle istenilen miktar ve zamanda ihtiyacõ 

karşõlayacak, orijini belli ve üstün kaliteli fidan üretimi esas alõnacaktõr. 
 

5. Gençleştirme ve ağaçlandõrmalarla ilgili tür seçimi, işletme amacõ ve diğer teknik 
kararlar, kaynaktan çok yönlü yararlanma ilkesi doğrultusunda ve ekolojik şartlar, 
tüketici talebi, biyolojik çöl ve genetik erozyon kriterleri dikkate alõnarak 
belirlenecektir. 

 
6. Enerji ormanlarõ tesisi, hatõra ormanlarõ kurulmasõ, yeşil kuşak çalõşmalarõ, rüzgar 

perdesi ve koruyucu orman şeritleri oluşturulmasõ, ağaçlandõrmalarda çok amaçlõ 
türler kullanõlmasõ ile korunga ekimleri ve benzeri tarõmsal ve sosyal ormancõlõk 
faaliyetleri yaygõnlaştõrõlacak ve desteklenecektir. 

 
7. Ormancõlõk teşkilatõ, mevzuatõ, eğitim ve öğretimi, odun ve odun dõşõ birçok ürün ve 

hizmet üreten orman kaynağõnõn, bütün fonksiyonlarõ dikkate alacak şekilde yeniden 
düzenlenecektir. 

 
8. Orman yangõnlarõnõn önlenmesi için alõnan tedbirler geliştirilerek yaygõnlaştõrõlacak 

ve etkinlikleri artõrõlacaktõr. 
 
VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Ormancõlõk İlkeleri ve Politikalarõ (1996-2000) 

 
Ormanlar, ekosistem yaklaşõmõ çerçevesinde belirlenecek odun verim gücü ve Milli Park 

ve benzeri alanlarõn taşõma kapasitesi gözönüne alõnarak devamlõ, dengeli ve çok yönlü 
yararlanma ilkeleri doğrultusunda ve biyolojik çeşitlilik, çevre koruma, orman peyzajõ ve 
ergonomik kriterler gözönünde tutularak planlanacak ve işletilecektir. Orman amenajman ve 
silvikültür planlarõ, odun dõşõ ürünler ve hizmetler, ormanlarõn çeşitli fonksiyonlarõ ve işletme 
amaçlarõ dikkate alõnarak yeniden düzenlenecek ve uygulanacaktõr. 

 
Orman alanlarõnõn hukuki sõnõrlarõnõn belirlenebilmesi ve saha emniyetlerinin 

sağlanabilmesi için, VII�nci Plan döneminde 6 milyon hektarlõk kadastro çalõşmasõ yapõlmasõ ve 
ormanlarõ daha iyi işletmek, korumak ve geliştirmek amacõyla 15 bin km. yeni yol ve 4 bin km. 
stabilize yol yapõlmasõ öngörülmektedir. 

 
Ülkede ormansõzlaşma, çölleşme, sel, heyelan, toprak erozyonu ve çõğ gibi olgularõnõ 

önleyerek, sürdürülebilir kalkõnmada büyük rol oynayan bitki-toprak-su kaynaklarõ dengesini 
korumak, iyileştirmek ve odun hammaddesinde yurtiçi arz açõğõnõ azaltmak amacõyla, VII�nci 
Plan döneminde toplam 250 bin hektar ağaçlandõrma, 50 bin hektar erozyon kontrolu ve 8 bin 
hektar orman içi mer�a õslahõ çalõşmasõ yapõlmasõ beklenmektedir. Ülke genelinde yapõlacak 
ağaçlandõrmalarda böcek ve hastalõklara dayanõklõ, biyolojik çöl ortamõ oluşmasõnõ önleyici ve 
yangõn emniyet yolu ve şeritleri ile donatõlmõş ormanlar kurulmasõ esas olacaktõr. 

 
Ormanlarõn henüz bilinmeyen fayda ve yararlarõnõn araştõrõlmasõna imkan vermek ve 

orman içi tabii ve kültürel değerleri korumak amacõ doğrultusunda, Milli Park, tabiat koruma 
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Alanõ, Tabiat Parkõ ile çeşitli Rezerv Alanlarõ ve Muhafaza Ormanlarõ genişletilecek ve 
yaygõnlaştõrõlacaktõr. 

 
Teknik, ekonomik ve sosyal yönden ağaçlandõrmaya elverişli Hazine arazileri orman 

rejimine dahil edilerek ağaçlandõrõlacaktõr. 
 

Orman yangõnlarõyla etkili mücadele amacõyla, başta orman itfaiyesi olmak üzere gerekli 
araç ve donanõm kullanõmlarõ artõrõlacak, erken haber alma, ulaşõm ve haberleşme sistemleri 
geliştirilecek; ağaçlandõrmalarda yangõna daha az hassas türlerle karõşõk ormanlar kurulacak ve 
toplumu aydõnlatma çalõşmalarõ etkinleştirilecektir. 

 
Orman alanlarõnda çeşitli kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetlerde, ormanlarõn ve 

çevrenin korunmasõ esas alõnacaktõr. 
 

Orman köylüsünün sosyal refah seviyesini yükseltmek ve ormanlarõ daha etkin korumak 
ve geliştirmek hedefi doğrultusunda, özel orman kurma, sosyal ve toplum ormancõlõğõ faaliyetleri 
desteklenecektir. Özel orman kurma veya yasalar gereği bazõ alanlarõn orman rejimi dõşõna 
çõkarõlma işlemlerinde, devlet ormanlarõnõn ekosistem bütünlüğü ile kamu haklarõnõn 
korunmasõna özen gösterilecektir. 

 
Ulusal Kalkõnma Planlarda yer alan ormancõlõk ilke ve politikalarõ bir bütün 

halinde birlikte değerlendirildiğinde; Her planda, ana ormancõlõk ilkeleri olan orman 
kaynaklarõnõn sürdürülebilir işletilmesi, korunmasõ, genişletilmesi, geliştirilmesi prensip 
olarak kabul edilmiş, fakat bu prensipler günün sosyal ve politik koşullarõnõn etkileri 
doğrultusunda nisbi ağõrlõklarõ açõsõndan farklõlõklar göstermiştir. 

 
Söz konusu kalkõnma planlarõnda belirtilen ilke ve politika amaçlarõnõn 

gerçekleştirilebilmesi için, her ormancõlõk faaliyeti ile ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirler, 
uygulanacak ilke ve politikalar, kalkõnma planlarõ dönemlerinde hazõrlanõn Ormancõlõk Özel 
İhtisas Komisyonlarõnda ayrõntõlõ olarak verilmiştir. 

 
19.3. VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemindeki Gelişmeler 

 
1. 1997 yõlõnda gerçekleştirilen ve genel temasõ �21. Yüzyõla Doğru Sürdürülebilir 

Kalkõnma İçin Ormancõlõk� olan XI. Dünya Ormancõlõk Kongresi Antalya 
Deklarasyonu yayõnlanmõştõr. 

 
2. Türkiye, Rio Deklerasyonu doğrultusunda hazõrlanan çölleşme ile mücadele 

sözleşmesini de 1998 yõlõnda onaylamõş ve resmen taraf olmuştur. 
 
3. Birleşmiş milletler kalkõnma Konferansõnda (UNCED) kabul edilen Biyolojik  

Çeşitlilik Sözleşmesi�ne Ülkemiz 1996 yõlõnda taraf oldu. 
 

Bunlarõn dõşõnda, 7. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda yer alan ilke ve politikalar 
doğrultusunda, ormancõlõk faaliyetlerindeki uygulamalara yönelik ilke ve politikalarda meydana 
gelen gelişmeler özet olarak aşağõda belirtilmiştir. 

 
- Orman alanlarõmõzõn geliştirilmesi ve büyük boyutlara ulaşan erozyonun 

durdurulmasõ yönündeki çalõşmalara toplumun tüm kesimlerinin katõlõmõnõ ve 
çalõşmalar için parasal kaynak sağlamayõ hedefleyen 4122 sayõlõ Milli Ağaçlandõrma 
ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununu 1995 yõlõnda yasalaşmõştõr. Ancak Yasa, 
beklendiği şekilde etkili olamamõştõr. 
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- Özel ve Tüzel kişilerin her türlü orman tesis çalõşmalarõ desteklendiği gibi büyük 
işletmelerin yapacaklarõ ağaçlandõrmalar için vergi indirimleri getirilmiştir. Köy tüzel 
kişiliklerinin yapacaklarõ ağaçlandõrma çalõşmalarõna öncelikli kredi desteği 
sağlanmõştõr. 

 
- Orman yetiştirmede hõzlõ gelişen türlere olabildiğince yer verilmeye çalõşmõştõr. 
 
- Orman Bakanlõğõ ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin atama, yer değiştirme ve 

görevde yükselme esaslarõnõ belirleyen yönetmelikler çõkarõlmõştõr. 
 

19.4. Sorunlar 
 

Ülkemizde ormancõlõk politikasõ amaçlarõnõn gerçekleştirilmesini olumsuz yönde 
etkileyen temel sorunlar aşağõda belirtilmiştir: 

 
- Ormanlarõmõzõn korunabilmesi ve mülkiyet durumunun  hukuki yönden güvenliğinin 

sağlanabilmesi bakõmõndan orman kadastro çalõşmalarõ büyük önem taşõmaktadõr. 
Ormanlarõmõzõn ancak %70�ine yakõn kõsmõnõn kadastrosu tamamlanmõştõr. Ormanlõk alanlar 
üzerinde bir takõm mülkiyet anlaşmazlõklarõna halen rastlanmakta, mahkemeler, sayõsõ 45 bine 
varan mülkiyet ve kadastro davalarõ ile uğraşmaktadõr, 

 
- Ülkemizde tarõm, ormancõlõk, hayvancõlõk, endüstri gibi çeşitli sektörlerin çalõşma 

alanlarõ tekniğine ve bilimsel yöntemlere dayanõlarak kesin bir biçimde birbirinden ayrõlmamõş 
ve arazi kullanõmõ bir plana bağlanmamõştõr. Bu yüzden, bir yandan verimli tarõm topraklarõ 
yerleşme alanõ ve endüstri işletmeleri için kuruluş yeri olarak kullanõlmakta, öte yandan da 
ormanlardan ve meralardan tarla açõlarak tarõm alanõ kazanõlmaya çalõşõlmaktadõr. Ülkemizde 
yanlõş arazi kullanõmõ sonucunda toprak erozyonu, seller, taşkõnlar ve heyelanlar tehlikeli 
boyutlara ulaşmakta, can ve mal kayõplarõ meydana gelmektedir. 
 

- Orman köylerindeki doğal koşullarõn elverişsizliği ve ekonomik olanaklarõn yetersizliği 
nedeniyle orman köylüleri geçim darlõğõ içerisindedir. Bu durum, köylerden kentlere göç olayõnõ 
hõzlandõrmakla birlikte, orman köylülerinin ormanlarda tarla açma, orman yasasõnõn 31 ve 32. 
maddeleri bahane edilerek önemli miktarda usulsüz ve kontrolsüz  ağaç kesme, hayvan otlatma, 
yangõn çõkarma gibi eylemlerde bulunmalarõna da neden olmaktadõr.  
 

- Kõrsal yörelerden kentlere doğru hõzlõ bir göç  yaşanmasõ; plansõz yapõlaşma, 
gecekondu, trafik, su ve hava kirliliği vb. gibi çeşitli çevre sorunlarõ yanõnda kentler çevresindeki 
orman ve tarõm alanlarõ ile su havzalarõnõn tahrip edilmesine yol açmõş ve açmaktadõr. 

 
- 6831 sayõlõ orman yasasõ uyarõnca, devlet ormanlarõnda maden, taş, kum, kireç, kömür 

vb. ocaklarõn açõlmasõ ve işletilmesi için izin verilmesi, kamu yararõ olan bina ve tesisler için 
irtifak hakkõ tesisi, vakõf üniversitelerine devlet orman alanlarõnõn tahsis edilmesi aynõ şekilde, 
Turizm Teşvik Yasasõ gereğince Devlet orman alanlarõnõn gerçek ve tüzel kişilere tahsis 
edilmesi, giderek yaygõn bir uygulama olarak görülmektedir. Ayrõca bu durum, mevcut 
ormanlarõn ciddi şekilde parçalanmasõna neden olmaktadõr. 
 

- Yürürlükteki 6831 sayõlõ orman yasasõnõn değişik 2/B maddesi ile bir kõsõm orman 
alanlarõnõn orman sõnõrõ dõşõna çõkarõlmasõ, orman alanlarõmõzõ daraltmaktadõr. Bu şekilde 410 bin 
hektara yakõn bir orman alanõ orman rejimi dõşõna çõkarõlmõştõr. 
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-Mera hayvancõlõğõndan modern hayvancõlõğa geçiş, istenilen düzeyde sağlanamadõğõndan 
ve planlõ bir şekilde otlatma yapõlmadõğõndan orman içi meralar büyük ölçüde tahrip edilmiş ve 
erozyon riski artmõştõr. 

 
- Ülkemizde ormanlarõn işletilmesi için gerekli olan amenajman planlarõ hazõrlanmõş 

olmakla birlikte, orman işletmeleri ayrõ ayrõ ele alõnarak orman kaynaklarõnõn hangi mal ve 
hizmet üretimi amacõyla işletileceği belli edilmiş değildir. Ormanlarõn odun kökenli ürünler 
dõşõnda, topluma sağladõğõ yararlar bu planlarda yer almamaktadõr. Örneğin ormanlarõn erozyonu 
önleme, su üretimi, tarõma sağladõğõ yararlarõ, av ve yaban hayatõ üretimi, rekreasyon, temiz hava 
üretimi vb. yararlarõ ile bu yararlarõn ekonomik karşõlõklarõ hesap edilmemektedir. Odun dõşõ 
orman ürünlerinin potansiyeli, üretimi, mahalli ve yurtiçi tüketimi, ihracatõ ve ithalatõ konusunda 
ayrõntõlõ ve sağlõklõ envanter bilgileri mevcut değildir. 

 
- Ülkemiz nüfusunun %70�den daha fazlasõ önümüzdeki yõllarda kentlerde yaşayacaktõr. 

Bu nüfusun rekreasyonel ihtiyaçlarõnõ karşõlayabileceği orman kaynaklarõ  yetersizdir. 
 

- Toplumun çeşitli kesimlerinin orman ürün ve hizmetlerine olan taleplerinin belirlenmesi 
konusunda yapõlan çalõşmalar yetersizdir. 

 
- Milli Parklar Kanunu kapsamõnda orman rejimine giren korunan alanlardaki orman 

ürünü üretimindeki kõsõtlamalar nedeniyle yerel halk, bu alanlarõn tesciline karşõ çõkmaktadõr. 
 

- Ülkemiz bulunduğu coğrafi koşullar nedeniyle, hassas bir ekosisteme sahip olmasõna 
karşõn  değişik statüdeki korunan alanlarõn miktarõ yetersizdir. 

 
- Orman ürünlerine ilişkin mevcut ithalat ve ihracat rejimi, üretim baskõsõnõ azaltmõş, 

buna karşõlõk, fonlar, transferler ve düşük bedelli yararlanmalarõn sürmekte olmasõ sonucu, 
OGM' nin işletme sermayesi giderek yetersizleşmiş; bu nedenle, gerekli koruma, yetiştirme ve 
işletmecilik faaliyetleri olumsuz yönde etkilenmiştir.   
                                 

- Orman alanlarõmõz, niteliklerinin bozulmuş ve verimsizleşmiş olmasõ yüzünden 
kendisinden beklenen yararlarõ istenilen ölçüde sağlayamayacak duruma gelmiştir. Orman 
alanlarõnõn yaklaşõk yarõsõ bozuk ve verimsiz orman niteliğindedir. 

 
       - Ağaçlandõrma çalõşmalarõnda yeterli kaynak sağlanamadõğõ için, miktar olarak geçmiş 

yõllarõn çok gerisinde kalõnmõştõr. 
 

- Günümüzde ağaçlandõrma ve erozyon kontrolü yapõlacak alanlarõn mülkiyet ve tasarruf 
iddialarõna karşõ güvenliği sağlanamamõş ve çeşitli müdahalelere karşõ korunamamõş olmasõ en 
başta gelen sorunlardan biridir. 

 
- Orman Bakanlõğõ ile Orman Genel Müdürlüğü�nün taşrada iki ayrõ Bölge Müdürlükleri 

biçiminde örgütlenmiş olmalarõ uygulamada bir takõm karõşõklõklara ve yönetsel sorunlara yol 
açmaktadõr. 

 
- Ormancõlõk politikasõnõn başarõlõ bir biçimde uygulanmasõ ormancõlõk örgütünün ve 

teknik personelin sõk sõk değiştirilmemesine bağlõdõr. Ayrõca, görevde ilerleme ve yükselmelerde 
liyakat ve kõdemin dikkate alõnmasõ gerekmesine karşõn, son yirmi yõldõr bu iki hususun 
gözönüne alõnmadõğõ görülmektedir. 

 
- Orman İşletme Müdürlükleri ekonomik ve sosyal işletmecilik faaliyetlerinin 

uygulanmasõ gereken ünitelerdir. Orman işletme müdürlükleri ve orman işletme şefliklerinin 
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sayõsõnda ve büyüklüğünde ve işlevselliğinde yönetim biliminin gereklerinden çok, diğer 
etmenler rol oynamaktadõr.  

 
- Ormancõlõk etkinliklerinde bilim kuruluşlarõnõn, meslek kuruluşlarõnõn, ormancõlõğõn iç 

ve dõş hedef kitlelerinin katõlõmõ yeterince gerçekleşmemektedir. 
  

- Gelişmiş ülkelerdekine benzer çok amaçlõ faydalanma ilkeleri dikkate alõnarak 
hazõrlanmõş orman kaynaklarõ ve orman ürünleri endüstrisi envanteri mevcut değildir. 

 
- Mevcut personelin %80�i bölge müdürlükleri ve gelişmiş illerdeki işletme 

müdürlüklerinde istihdam edilmektedir. 
 

-  Ülkemizdeki ormancõlõk faaliyetlerinde işçi sağlõğõ, iş güvenliği ve iş ortamõ gibi 
ergonomik faaliyetlere gerekli önem verilmemekte, bu da büyük çapta iş ve can kayõplarõnõn 
meydana gelmesine sebep olmaktadõr. 

 
19.5. Çözüm Önerileri 

 
Buraya kadar değinilen sorunlarõn çözümüne ilişkin öneriler aşağõdaki şekilde 

özetlenebilir:. 
 

- Günümüzün gelişen teknolojisinden yararlanarak ormanlarõmõzõn kadastrosu kõsa 
zamanda bitirilmeli ve kadastrosu tamamlanmõş yerlerde orman sõnõr noktalarõnõn denetimi 
sürekli olarak sağlanmalõdõr. Orman Yasasõnõn 2. Maddesinde değişiklik yapõlõncaya kadar, 
orman kadostro komisyonlarõ yasal dayanak gereği 2/B uygulamasõ yapmamalõdõr.  

 
- Ülke topraklarõnõn belirlenecek toprak kullanõm kapasiteleri ve sõnõflarõ doğrultusunda 

çeşitli sektörlere tahsisini düzenleyecek bir mevzuata, yüksek düzeyde bir merkezi planlama ve 
eşgüdüm  örgütüne ve buna bağlõ uygulama organlarõna gereksinme vardõr. Mevcut toprak 
Kanunu tasarõsõna bu yolda hükümler eklenmelidir. Toprak kaynağõnõn yanlõş kullanõmõ mutlaka 
önlenmelidir. 

 
- Orman köylülerinin ormanlar üzerindeki baskõsõnõ gidermek ve orman-köylü ilişkilerini 

düzenlemek için kõrsal yoksulluğun kaldõrõlmasõ, orman köylerinin kalkõndõrõlmalarõ gerekir. 
Kuşkusuz çok yönlü bir nitelik taşõyan orman köylerinin kalkõndõrõlmasõ sorununun tek başõna 
Orman Bakanlõğõ�nõn olanaklarõ ile çözümlenebileceği beklenemez. Bu konuda, tüm sektörlerin 
katkõlarõnõ sağlayõcõ önlemler alõnmalõdõr. Orman suçlarõ etkin bir biçimde takip edilmeli, 
caydõrõcõ tedbirler alõnmalõdõr. 

 
- Kentlerin ve endüstrinin su gereksinmesinin karşõlanmasõ amacõyla kentlerin 

çevresindeki ormanlarda ve su havzalarõnda yerleşim ve yapõlaşmaya engel olunmalõdõr. 
 

- Kamu (toplum) yararõ adõ altõnda yapõlan her türlü tahsis ve izinler, ormanlarõn 
korunmasõ, bütünlüğünün bozulmamasõ, daraltõlmamasõ ve faydalarõnõn devamlõlõğõ gibi hususlar 
dikkate alõnarak daha özenli ve teknik kriterlere dayandõrõlarak yapõlmalõdõr. Kesin bir 
zorunluluk ve büyük bir toplumsal yarar olmadõkça izin ve tahsis verilmemelidir. 

 
- Orman yasasõnõn, 2/B bendine daha önce olduğu gibi, �orman bütünlüğünü bozmamak, 

orman ve toprak muhafaza karakterini taşõmamak, yaban hayatõna ve biyolojik çeşitliliğe zarar 
vermemek� koşullarõnõn konulmasõ ve bu uygulamanõn denetim altõna alõnmasõ zorunluluğu 
bulunmaktadõr. Öte yandan, orman işletmelerine bu madde işlemlerine karşõ doğrudan dava açma 
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yetkisi verilmelidir. Hatta, bu konuda İdare Mahkemeleri yetkili kõlõnarak, sivil toplum 
kuruluşlarõnõn da dava açabilmesi sağlanmalõdõr. 

 
- Anayasamõzõn 170. maddesi, 1961 Anayasasõnõn 131. maddesi hükümlerine benzer 

şekilde yeniden düzenlenmeli, ayrõca, 6831 sayõlõ Orman Yasasõnõn 2B, 16, 17, 52, 57 ve 115. 
maddeleri, 4122 (MASK) sayõlõ yasanõn 2. maddesi, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Yasasõnõn 8. 
maddesinin ormanlarla ilgili bendi, 3402 sayõlõ Kadastro Kanununun 4. maddesi iptal 
edilmelidir. 6831 sayõlõ Orman Kanununun  orman suçlarõ ile ilgili maddeleri günümüz 
koşullarõna uydurulmalõdõr. 

 
- Toplumun orman ürün ve hizmetlerine olan gereksinmelerini karşõlayabilecek biçimde 

sürdürülebilir ormancõlõk anlayõşõna ve ormanlardan çok yönlü yararlanma ilkesine göre orman 
kaynaklarõnõn işlevsel sõnõflandõrõlmasõ yapõlarak işletilmesi gerçekleştirilmedir. Orman 
kaynaklarõ yönetim planlarõ orman kaynaklarõ envanterine dayandõrõlmalõdõr. Odun dõşõ orman 
ürünlerinin de potansiyeli, üretimi, mahalli ve yurt içi tüketimi, ihracatõ ve ithalatõ konularõnda 
ayrõntõlõ ve sağlõklõ envanterleri yapõlmalõ, bu envanter verileri doğrultusunda planlanlõ ve 
sürdürülebilir orman kaynaklarõ yönetimi ilkeleri dikkate alõnarak işletilmelidir. 

 
- Özellikle büyük kentlerimiz çevresinde toplumun giderek artan rekreasyonel taleplerini 

karşõlamak amacõyla orman kaynaklarõ rekreasyonel işlevler yönünden değerlendirilmeli ve yeni 
rekreasyonel  alanlar açõlmalõdõr. Milli parklarõn ve orman içi dinlenme alanlarõnõn işletilmesinde 
ihale sisteminden vazgeçilmeli ve bu konuda daha önceki yõllarda ormancõlõk örgütünün yaptõğõ 
başarõlõ işletmecilik çalõşmalarõ köklü üniversiteler ile gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimlerin 
katlõmõ ile yeniden gündeme getirilmelidir. 

 
- Ağaçlandõrõlacak alanlarõn yoğun olduğu bölgelerde kadastro çalõşmalarõ 

hõzlandõrõlmalõ, mülkiyet anlaşmazlõklarõ çözümlenmeli ve ayrõca bu yerlerde orman toplum 
ilişkilerinin düzenlenmesine öncelik verilmelidir. 

 
- Devlet sektörü yanõnda özel sektörü de ağaçlandõrma çalõşmalarõna özendirmek ve daha 

geniş ölçüde katkõlarõnõ sağlamak bakõmõndan gerekli önlemler alõnmalõ ve etkin bir şekilde 
uygulanmalõdõr. 

 
- Ağaçlandõrma çalõşmalarõ için gerekli tohum ve fidan materyalinin sağlanmasõ 

bakõmõndan mevcut kaynaklar ile gereksinmeler arasõndaki ilişkiler ortaya konularak gerekli 
önlemler alõnmalõdõr. Öte yandan, fidan gereksinimini karşõlamada yardõmcõ olmak üzere, devlet 
fidanlõklarõ dõşõndaki alanlarda özel fidanlõklarõn kurulmasõ da özendirilmelidir. Devlet 
fidanlõklarõnõn özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir. 

 
- Ülkemizde kavakçõlõğõn geliştirilmesi için kavak odunu arz ve talep dengesinin 

belirlenmesi, özel kavak ağaçlandõrmalarõnda kullandõrõlacak kredi faizlerinin düşük olmasõ, özel 
kavak fidanlarõnõn arazi ve gelir vergisinden muaf tutulmasõ için gerekli girişimlerde 
bulunulmalõdõr. 

 
- Yetişme ortamõ ve aktüel kuruluş koşullarõ uygun alanlarda, plantasyon çalõşmasõ 

yerine, mevcut potansiyel değerlendirilerek õslah çalõşmalarõna öncelik verilmelidir. Verimli 
nitelikteki topraklarda yapõlacak ağaçlandõrma çalõşmalarõna öncelik tanõnmalõdõr. Böylelikle, 
odun arz açõğõnõ en kõsa zamanda kapatmak mümkün olabilecek ve daha ekonomik çalõşma 
yapõlabilecektir. Ayrõca, orman korumasõ ile ilgili sosyal problemlerin çözümüne yönelik 
ağaçlandõrma çalõşmalarõ da öncelikle ele alõnmalõdõr. 
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- Orman Bakanlõğõ�nõn yeniden yapõlanmasõ üzerinde durulmalõdõr. Bakanlõğõn ana 
hizmet birimleri niteliğindeki genel müdürlükler ile bağlõ kuruluş durumundaki Orman Genel 
Müdürlüğü arasõnda eşgüdüm sağlanmalõdõr. Taşra örgütlenmesinde, mevcut iki farklõ bölge 
müdürlüğü yerine tek bölge müdürlüğü getirilmesi yönünde bir düzenleme yapõlmalõdõr. 

 
- Bakanlõk örgütündeki ve özellikle Devlet Orman İşletmeleri ile Orman İşletme 

Şefliklerindeki ormancõ teknik personelin devamlõlõğõ yönetimin etkinliği açõşõndan büyük önem 
taşõmaktadõr. Ormancõlõk örgütündeki personel devamlõlõğõ bölgesel olarak sağlanmalõ, personel 
atamalarõnda uzmanlõğa, kõdem ve liyakat sistemine gereken titizlik gösterilmelidir. Farklõ 
uzmanlarõn aynõ havzada sürekli olarak birlikte çalõşacağõ örgütlenme biçimi oluşturulmalõdõr. 

 
- Devlet orman işletme müdürlükleri içerisinde işlevsiz olanlar kapatõlarak sayõlarõ 

azaltõlmalõdõr. 
 

- Ormancõlõk ve Devlet Orman İşletmelerindeki etkinliklere bilim kuruluşlarõnõn, 
ormancõlõğõn iç ve dõş hedef kitlelerinin katõlõmõnõn sağlanmasõna yönelik tedbirler alõnmalõdõr. 

 
- Orman Bakanlõğõ bünyesinde �orman envanteri� birimi kurularak ülke orman kaynaklarõ 

ve orman endüstri tesislerinin envanteri yapõlmalõdõr. 
 
- Ormancõlõk örgütü, ormancõlõk politikasõnõ oluşturan ormancõlõk mevzuatõnõ 

uygulamakla görevlidir. Bu nedenle ormancõlõk örgütünün amaçlarõ belli bir yasayõ uygulamak 
olan öteki devlet örgütleri ile ortak bazõ yönleri vardõr. Ancak, ormancõlõk örgütünün görmekle 
yükümlü olduğu işlerin özellikleri, devlet yönetiminin gerektirdiği niteliklere ek olarak bazõ özel 
nitelikleri de zorunlu kõlmaktadõr. Bu nedenle, Orman Bakanlõğõ�nõn üst düzey bürokratlarõnõn  
ormancõlõk mesleğinden bilgi ve deneyim kazanmõş kişilerden seçilmesine özen gösterilmelidir. 

 
- Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ormancõlõk örgütünün kuruluş amaçlarõnõ 

başarõlõ bir şekilde gerçekleştirebilmesi için izlediği politikalarõ, yaptõğõ çalõşmalarõ halka ve 
meslek kamuoyuna tanõtmak ve onun ilgi, güven ve desteğini kazanmak durumundadõr. Bu 
nedenle gerek Bakanlõk, gerekse Orman Genel Müdürlüğü merkez örgütlerinde bulunan tanõtõm 
ve yayõn etkinlikleri ile ilgili birimleri yoğun bir şekilde tanõtõm çalõşmalarõnda bulunmalõdõr. 

 
- Ormancõlõk örgütünde, yönetimin en önemli işlevlerinden olan "denetim" sadece veya 

ağõrlõklõ olarak mali ve idari hizmetler denetimi olmaktan kurtarõlmalõ, bu denetim şekliyle 
birlikte teknik hizmetler denetimine de önem verilmelidir. 

 
- Ağaçlandõrma çalõşmalarõ, orman köylerinin kalkõndõrõlmasõ, milli parklar ve korunan 

alanlarõn sorunlarõnõn çözümü doğal ormanlardan sağlanan gelirlerle yerine getirilebilecek 
hizmetler değildir. Bu nedenle yangõnlarla mücadele, orman koruma, ağaçlandõrma, ORKÖY 
çalõşmalarõ ve yeni korunan alanlarõn kurulmasõ vb. ormancõlõk etkinlikleri için genel bütçeden 
yeterli finansman sağlanmalõdõr. 

 
- Kõrsal alanlardaki çalõşmalar havza bazõnda yürütülmeli, havza geliştirmeye yönelik 

ormancõlõk projelerinin entegrasyonunu sağlayacak entegre ormancõlõk projeleri hazõrlanmalõdõr. 
Havza ölçeğinde yapõlacak çalõşmalara, havzaya hizmet götüren kurum ve kuruluşlar ile halkõn, 
yerel yönetimlerin ve gönüllü kuruluşlarõn katõlõmlarõ sağlanmalõdõr. Bunun için de kamu tüzel 
kişiliğine kavuşturulmuş �Havza Yönetimi� oluşturulmalõdõr. Bu yönetim içerisinde havza 
geliştirme ile ilgili görev üstlenmiş tüm kurum ve kuruluşlar yer almalõdõr.  
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- Hõzlõ kentleşmenin yaşandõğõ ülkemizde toplumun değişen taleplerine, yöresel halkõn 
orman hizmetlerine olan gereksinmelerinin karşõlanmasõna ve uluslararasõ anlaşmalarda 
vurgulanan çevresel değerlerin etkin bir şekilde korunmasõna önem verilmelidir. 

 
19.6.1. VIII. Plan Dönemi Amaçlarõ İlke ve Politikalarõ (2001-2005) 

 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi için hazõrlanan ve önemli ormancõlõk faaliyetleri 

ile ilgili 19 bölümden oluşan Ormancõlõk Özel İhtisas Komisyonu Raporu'nun bundan önceki 18 
bölümünde, bölüm konularõ ile ilgili ilke ve politikalar ayrõntõlõ olarak belirtilmiştir.  

 
Bu ilke ve politikalar dikkate alõnarak kõsa dönemde alõnmasõ gerekli tedbirler, 

uygulanacak politikalar aşağõda belirtilmiştir. 
 

- Sürdürülebilir ormancõlõk kavramõ göz önünde bulundurularak, toplumun orman 
kavramõna ve ormancõlõk sektörüne bakõş açõsõndaki boşluklarõn giderilmesi için 6831 Sayõlõ 
Orman Kanunun 1 inci Maddesinde yer alan "Orman" tanõmõnõn bir ekosistem yaklaşõmõ 
içersinde yeniden ele alõnarak raporun muhtelif bölümlerinde önerildiği şekilde değiştirilmelidir.  

 
- Devlet ormanlarõnõn bu güne kadar bitirilemeyen orman kadastrosunu bitirmeyi amaç 

edinmeli, gerekirse bunu seferberlik haline getirerek gerçekleştirmelidir. 
 

- Orman kaynaklarõnõn işlevsel sõnõflandõrõlmasõna yönelik çalõşmalar başlatõlmalõdõr. 
 
- Orman kaynaklarõnõn, çok amaçlõ faydalanma ilkeleri doğrultusunda odun dõşõ orman 

ürünlerin de dikkate alacak şekilde envanterinin yapõlmasõna ilişkin gerekli tedbirler alõnmalõdõr.  
 

- Mevcut klasik orman amenajman planlarõ, dünyadaki gelişmeler dikkate alõnarak orman 
kaynaklarõ yönetim planõ şekline dönüştürülmelidir. 
 

- Odun dõşõ orman ürünlerinin teşhisi, sõnõflandõrõlmasõ, potansiyel alan ve miktarlarõnõn 
belirlenmesi, üretiminin planlanmasõ, mahalli, bölge ve ülke bazõnda tüketimi ile ihracat miktar 
ve şeklinin tespiti, yurt içi pazar fiyatlarõnõn saptanmasõ konularõnda Bakanlõğõn bütün 
birimlerinin görev üstleneceği detaylõ projeler geliştirilmeli ve uygulamaya konmalõdõr. 
 

- Üniversitelerle işbirliği yapõlarak belirlenmiş öncelikler doğrultusunda plan, proje ve 
AR-GE programlarõ hazõrlanmalõ ve uygulamaya konmalõdõr. 

 
- Uzmanlõğa ve iş bölümüne dönük meslek içi eğitim programlarõ hazõrlanmalõ ve 

uygulanmalõdõr. 
 

- Devlet ormanlarõnõn ormancõlõk dõşõ amaçlar için kullanõlmasõnõ kolaylaştõran" Kamu 
Yararõ" kavramõnõn yeniden tanõmlanmasõ için gerekli girişimlerde bulunulmalõdõr.  
 

- Şehir ormancõlõğõ programlarõnõn planlanmasõna yönetimine ilişkin projeler 
geliştirilmeli, uygulamaya konulmalõ, bu projelendirme ve uygulamalara yerel yönetimlerin, 
s,ivil toplum kuruluşlarõnõn ve şehir halkõnõn katõlõmlarõ sağlanmalõdõr.  
 

- Ülke koşullarõna uygun bir orman sertifikasyon sisteminin yerleştirilmesi için gerekli 
tedbirler alõnmalõdõr. 
 

- Doğal yaşlõ ormanlar tespit edilmeli ve her türlü üretim ve ağaçlandõrma 
faaliyetlerinden uzak tutulmalõdõr. 
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- Ormancõlõk projelerinin entegrasyonu ile oluşturulacak havza geliştirme projeleri 
hazõrlanmalõ ve uygulanmalõdõr. 
 

- Devlet orman işletmeleri, ormanlarõn işlevsel sõnõflandõrmasõna dayalõ olarak 
belirlenecek işletme amaçlarõ doğrultusunda ormancõlõk hizmetlerinin işlevsel ve yersel 
bütünlüğünü sağlamak üzere, uzmanlõk alanlarõna dayalõ, özerk yapõlara dönüştürülmelidir.  
  

- Biyolojik çeşitlilik, gen kaynaklarõ, işlevsel sõnõflandõrma, sürdürülebilir ormancõlõk, 
karma sistemler gibi kavramlara ve bunlarõn önemine ormancõlõk mevzuatõnda yer verilmelidir.  

 
- Sõnõrlarõ tartõşmasõz kesinleşmiş, üzerinde bir başkasõnõn mülkiyet ve tasarruf hakkõ 

bulunmayan orman alanlarõ odun değeri ve diğer fonksiyonel faydalarõ açõsõndan yeniden orman 
kaynaklarõ envanter çalõşmalarõna tabii tutularak sürdürülebilir ekosistem ilkesine göre yeniden 
planlanmalõdõr. 

 
- Bozuk orman alanlarõ arazi kullanõm potansiyellerine göre sõnõflandõrõlarak 

ağaçlandõrma, imar õslah vb. tedbirler ile iyileştirmeli, erozyona açõk alanlarda erozyonu önleyici 
çalõşmalar yapõlmalõdõr. Hazine arazileri ile özel ve diğer tüzel kişi arazilerinde öncelikli olmak 
üzere, özel ağaçlandõrmalara önem verilerek, özel ağaçlandõrma kredi ve teşviklerinde hõzlõ 
gelişen asli orman ağacõ türleri ile yapõlacak ağaçlandõrmalara ağõrlõk verilmelidir. 

 
- Ormancõlõk ciddi ve ödün verilmeden uygulanacak bir devlet politikasõna 

dönüştürülmeli, ormancõlõk kuruluşlarõ arasõnda koordineli çalõşmayõ gerçekleştirecek bir 
düzenleme yapõlmalõ ve sektörle ilgili sorunlar dinamik ve bütüncül bir yaklaşõmla ele alõnmalõ, 
irdelenmeli ve çözümlenmelidir.  

 
- Sürdürülebilir orman kaynaklarõ yönetiminin gerektirdiği politikalarõn uygulanmasõnõ 

sağlayacak sosyal, ilkeli, bilgili, kararlõ, yaratõcõ, uzman kadrolarla personel politikalarõ 
uygulamalarõna ağõrlõk kazandõrõlmalõ, görev verme ve görev kabul etmede bu ilke ve değerler 
kesinlikle gözönünde bulundurulmadõr. 
 

- Denetim birimleri; sistem yaklaşõmõnõ ve orman ekosistemini özümsemiş, uzman, öğretici 
ve eğitici formasyon sahibi, ormancõlõk ilke ve politikalarõndaki gelişmeleri Orman Bakanlõğõ 
kuruluşlarõnõn tüm kademelerindeki görevlilere yansõtabilecek kapasite ve özellikleri olan 
kişilerden oluşan etkin birimler haline getirilmelidir. 

 
-Ağaçlandõrma çalõşmalarõnda ülkenin o bölgesine ait doğal türler ve hatta o yöreye ait 

orijinler kullanõlmalõdõr. 
 

- Sürdürülebilir ormancõlõk ve orman koruma ilkeleri, kõrsal kalkõnma pilot projelerinin 
uygulanmasõ ile uygun yerlerde gerçekleştirilmelidir. 

 
- Türkiye�nin Korunan Alanlarõ, Orman içi Dinlenme Yerleri, Piknik ve Mesire Yerleri 

yetersiz olup bu tür yerlerin alanõ, sayõsõ ve çeşitliliği artõrõlmalõdõr. 
 

- Orman zararlõlarõ, böcek ve mantarlarla mücadelede, biyolojik mücadele yöntemleri 
esas alõnmalõ, yeni tesis edilen ormanlarda biyolojik çeşitlilik geliştirilerek doğal denge 
korunmalõ, doğal ormanlarõn ekosistem dengesi bozulmadan muhafaza edilmelidir. 

 
- Orman Bakanlõğõ Kuruluş Yasasõnda orman içi su alanlarõnõn korunmasõ, geliştirilmesi 

ve işletilmesi konusu Bakanlõğa görev olarak verilmiştir. Bu alanlar, iyileştirilerek, gerek 
ormanlarõn niteliğine, gerekse, yöre halkõnõn kalkõnmasõna katkõ sağlanmalõdõr. 
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- Önemli çevresel değerlere sahip su havzalarõ ve çevrelerindeki su sağlama rezervuarlarõ 

tam koruma altõna alõnmalõdõr. Doğal ormanlar ve diğer bitki örtüsü, doğa koruma açõsõndan 
önemli olmakla birlikte su havzalarõnõn korunmasõna ve yüksek kalitede su üretme amacõna da 
hizmet etmektedir. Bu nedenle, su tüketen belediyeler ve benzeri kuruluşlarõn bu amaçla tesis 
edilen ve korunan sahalar için ağaçlandõrma fonuna kaynak aktarmalarõ için girişimlerde 
bulunulmalõdõr. 

 
- Orman köylerinde, sosyal ormancõlõk kapsamõ içerisinde yer alan çiftlik ormancõlõğõnõn 

ve tarõmsal ormancõlõğõn uygulanmasõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
 

- ORKÖY kredileri, ormancõlõk faaliyetleri ile birlikte programlanmalõ, ağaçlandõrma, 
gençleştirme ve korunan alanlarda düzensiz otlatma, geleneksel sürü hayvancõlõğõ ile geçinen 
orman köylülerinin modern tarõm ve hayvancõlõğa geçişi sağlanmalõdõr. Kõsõtlõ kaynaklarõ küçük 
parçalara ayõrarak ülkenin her tarafõna dağõtmak yerine, optimum kalkõnma sermayesine göre 
seçilmiş köy ve köylüler esas alõnmalõdõr. 

 
- Dõş ilişkilerde konu, ülke ve uluslararasõ  kurum ve kuruluşlar itibarõyla öncelikler 

belirlenmeli ve çalõşmalar bu önceliklere göre yürütülmelidir. Bu çerçevede Türk Cumhuriyetleri 
ve AB ile olan ilişkilere öncelik ve önem verilmelidir. 

 
- Ormancõlõk açõsõndan öncelikleri belirleyerek, ormansõzlaşma ile mücadele etmek ve 

ormanlarõn sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek üzere, küresel düzeyde devam eden 
süreçlerin yanõ sõra yeni oluşacak süreçlerde de aktif olarak yer alõnmalõdõr. 

 
- AB ormancõlõk mevzuatõ, stratejisi ve faaliyet programlarõ takip edilmeli ve gerekli 

uyum çalõşmalarõ yapõlmalõdõr. 
 

- Ülkemizin de taraf olduğu uluslararasõ ve bölgesel anlaşma ve sözleşmelerin, konferans 
kararlarõnõn ve girişim sonuçlarõnõn uygulanmasõna önem verilmelidir 

 
- Korunmasõ ve sertifikasyonu ile sürdürülebilir üretim yapõlmasõ öngörülen orman 

alanlarõnõ ve bunlarõn durumlarõnõ gösteren doğru ve kolay erişilebilir bir veri tabanõ 
geliştirilmelidir. Özellikle acil koruma ihtiyacõndaki alanlar ve bu alanlarõn korunmasõ için 
gerekli faaliyetler belirtilmelidir. 

 
- Milli parklar, sit alanlarõ, tabiat parklarõ, tabiat anõtlarõ, tabiatõ koruma alanlarõ adõ 

altõnda korunan alanlarõn seçiminde, diğer habitatlarõn yanõnda, doğal orman tiplerinin de en iyi 
şekilde temsil edilmesi sağlanmalõdõr.  

 
- Ulusal politikalar ve uluslararasõ taahhütler ile uyumlu, sürdürülebilir kalkõnma 

stratejilerini destekleyen, katõlõmcõ yaklaşõmlara önem veren ve sektörler arasõ dayanõşmaya açõk, 
çok yönlü planlamayõ esas alan bir Ormancõlõk Ana Planõ hazõrlanmalõdõr. 
 

19.7. Uzun Dönemde Amaçlar, ilke ve Politikalar (2001-2023) 
 

- Orman kaynaklarõ yönetimi; karşõlaşõlan sorunlar ve çözümlerinin bir bütün halinde 
irdelendiği, ormanlarõn sonsuz sayõda alt sistemden oluşan bir ekosistem olduğu gerçeği dikkate 
alõnarak yerine getirilmelidir. 

 
- Orman kaynaklarõ yönetimi; Orman ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliğinin ve kendi 

kendine yenilenebilme gücünün korunduğu, giderek de geliştirildiği, sağlanabilecek ürün ve 
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hizmetlerin nitelik ve niceliğinin arttõrõldõğõ, bunlarõn topluma yeterli düzeylerde ve dengeli 
olarak sunulduğu, gereksinme duyulan yerlerde, öteki ekosistemlere herhangi bir biçimde zarar 
vermemek koşuluyla yeni ormanlarõn yetiştirildiği, doğrudan ve dolaylõ olarak ilgili bilim 
alanlarõ ile sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, örgütleri aracõlõğõyla katõlabilecekleri 
demokratik ve teknik bir uğraş olarak algõlandõğõ bir devlet politikasõ haline getirilmelidir.  

 
- Orman kaynaklarõnõn işlevsel sõnõflandõrõlmasõ paralelinde belirlenecek işletme amaçlarõ 

doğrultusunda bir havzada çeşitli ormancõlõk faaliyetleri olabileceği için, Orman Bakanlõğõnõn 
farklõ birimlerine aynõ sahada sorumluluk verilmesi gerekecektir. Bu doğrultuda, farklõ hizmet 
birimlerinin, dolayõsõyla farklõ uzmanlõk alanlarõnõn aynõ sahada sürekli olarak veya belirli 
sürelerde birlikte çalõşmalarõ gerekecektir. Bu nedenle, Bakanlõk birimleri, bu faaliyet sistemine 
uygun örgütlenme biçimi olan "Matris Örgütlenme Biçimi" veya diğer bir adõyla "Proje 
Birlikleri" şekline dönüştürülmelidir. 

 
- Sürdürülebilir kaynaklarõn yönetimi ilkeleri, taraf olduğumuz uluslar arasõ anlaşma ve 

sözleşmeler, Rio ve Antalya deklarasyonlarõndaki prensipler dikkate alõnarak; Anayasamõzõn 44, 
56, 169 ve 170. Maddeleri ile ormanlarla doğrudan ve dolaylõ olarak ilgili tüm yasalar yeniden 
gözden geçirilmelidir. 

 
- Ormancõlõkla ilgili plan, proje ve programlarõn hazõrlanmasõ, yaşama geçirilmesi 

aşamalarõnda ilgili birim, kurum, kuruluşlar arasõnda koordinasyon ve eşgüdüm sağlanmalõ, diğer 
kesimlerdeki değişme ve gelişmeler dikkate alõnmalõdõr. 

 
 - Ülkemizdeki ekolojik koşullarõn, buna bağlõ olarak ormanlarõn ve orman sayõlan 
alanlarõn yapõsal özelliklerinin büyük ölçüde değişiklik gösterdiği dikkate alõnarak, orman 
kaynaklarõ yönetiminde ve ormancõlõkla ilgili kararlarõ vermede merkezden ziyade, orman 
işletme müdürlükleri yetkilendirilmeli ve fonksiyonel duruma getirilmelidir. 

 
- Orman ekosisteminin sürdürülebilir orman kaynaklarõ yönetimi prensipleri 

doğrultusunda daha sağlõklõ bir şekilde değerlendirilebilmesi bakõmõndan, orman işletme 
müdürlüklerinde ormancõlõğõn bütün faaliyet alanlarõnõ kapsayacak şekilde uzmanlõk birimleri 
oluşturulmalõ, bu uzmanlõk birimlerinde işlendirilecek teknik elemanlar için yüksek dereceli 
kadrolar verilmelidir. 

 
- Sosyo ekonomik yapõdaki mevcut durum ve muhtemel değişmeler göz önünde 

bulundurularak yapõlacak talep tahminlerine göre, orman kaynaklarõmõzõn hangi mal ve hizmet 
üretimi bileşimleri için tahsis edilmesi gerektiği belirlenmelidir. Orman kaynaklarõmõz 
ekosistem-işlev-amaç ilişkisi içerisinde, çok kriterli, çok değişkenli değerlendirme yöntemleri ve 
modelleri kullanõlarak planlanmalõ, buna paralel olarak düzenlenecek katõlõmcõ havza geliştirme 
projeleri doğrultusunda, arz-talep ve sürdürülebilir konuma-kullanma dengesi içerisinde azami 
verim ve etkenlikle yönetilmelidir. 
 

 - Uluslararasõ düzeydeki sürdürülebilir ormancõlõk müzakerelerinde başlõca bölgesel 
süreçler olarak yer almõş olan Tüm-Avrupa ve Yakõn Doğu Süreçlerinin çalõşmalarõna ülkemiz 
aktif olarak katõlmaktadõr. Sürdürülebilir ormancõlõk kriter ve göstergeleri bu süreçlerin önemli 
bir faaliyet alanõnõ oluşturmaktadõr. Ülkemiz ormancõlõğõndaki genel eğilimlerin ve gelişmelerin 
gözlemlenmesi ve sürdürülebilir orman kaynaklarõ yönetimine ilişkin gayretlerin uluslar arasõ 
ölçütlere uygun olarak geliştirilebilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, Türk ormancõlõğõnõn 
bölgesel ve uluslar arasõ ormancõlõk müzakerelerinde etkin bir vizyona sahip olabilmesi için 
sürdürülebilir ormancõlõk kriter ve göstergeleri ile ilgili çalõşmalarõn yaygõnlaştõrõlmasõ ve bu 
amaçla araştõrma ve eğitim programlarõnda bu hususlara daha fazla yer verilmesi, uluslararasõ 
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ormancõlõk alanõndaki faaliyetlerin daha yakõndan takip edilmesi zorunlu bir ormancõlõk 
politikasõ olarak benimsenmelidir 
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