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Yay›na Haz›rlayan
Yücel ÇA⁄LAR

KIRSAL ÇEVRE YILLI⁄I’NDA YAYIM KURALLARI

KIRSAL ÇEVRE YILLI⁄I, k›rsal çevre sorunlar›n›n belirlenmesi ve çözümlenmesine
yönelik özgün inceleme ve araflt›rma sonuçlar›n›n ilgili kamuoyuna ulaflt›r›lmas›na
ve tart›fl›lmas›na katk›da bulunmay› amaçlamaktad›r. 

KIRSAL ÇEVRE YILLI⁄I’nda yay›mlanmas›n› istenen yaz›lar haz›rlan›r ve
gönderilirken afla¤›da aç›klad›¤›m›z kurallara uyulmas›n› ve gereklerin yerine
getirilmesini bekliyoruz. 

� Yaz›lar daha önce herhangi bir yay›n organ›nda yay›mlanmam›fl olmal›d›r.

� Sayfalar, üst ve alt boflluklar› 4,5; sa¤ ve sol boflluklar› da 4 cm olacak 
biçimde düzenlenmeli; yaz›lar 11 punto arial yaz› karakteriyle yaz›lmal›d›r 
ve cilt pay› b›rak›lmamal›d›r.

� Yaz›lar›n uzunlu¤u ekleri ve resim, harita vb görsel nesneleriyle birlikte 25 
sayfay› geçmemeli; bilgisayar ortam›nda gönderilecek taranm›fl resimlerin, 
bas›lmas› istenilen boyutlarda en az 300 dpi çözünürlükte olmal›d›r. 

� Yaz›lar›n ad› hem Türkçe hem de ‹ngilizce olarak yaz›lmal›; boflluklu 1500 
karakteri geçmeyecek uzunlukta Türkçe ve ‹ngilizce özetleri ile “Anahtar 
Sözcükleri” de verilmelidir. 

� Yararlan›lan kaynaklar metin içinde geçti¤i her yerde yazar soyad›n› yahut 
kuruluflun k›salt›lm›fl ad›n› büyük harflerle ve yay›mlanma/ço¤altma tarihi 
verilerek belirtilmeli [Örne¤in: (ARSLAN, 2000)]; ayr›ca kaynaklar›n toplu 
dökümü de kitap, makale, tez gösterim kurallar›na uygun olarak yaz›n›n 
sonunda, alfabetik düzen içinde topluca verilmelidir. 

� KIRSAL ÇEVRE YILLI⁄I’nda daha önce yay›mlanm›fl yaz›lara iliflkin 
elefltirel de¤erlendirmeleri içeren yaz›lar da gönderilebilir. Ancak, elefltirel 
de¤erlendirmelerde kiflilik haklar›n› zedeleyici söylemden kaç›n›lmal›d›r. 

� Yaz›lar, herhangi bir yerde yay›mlanmad›¤›n› ve telif ücreti istenmedi¤i 

belirten bir ön yaz›yla, en geç 1 Kas›m gününe de¤in Derne¤imizin 

kirsalcevreormancilik@yahoo.com adresine gönderilmeli; ön yaz›da,
ayr›ca yazar›n varsa akademik san›, kuruluflunun ad› ve iletiflim bilgilerine 
de (telefon, faks, posta, e-posta) yer verilmelidir.

� Gönderilen yaz›lar›n de¤erlendirme sonuçlar› en geç 1 Aral›k tarihine de¤in
Say›n yazarlar›na kesinlikle bildirilecektir.



SUNUfi
Ülkemizdeki do¤al, toplumsal ve kültürel yap›lar›n çeflitlili¤i ve bu yap›lardaki
de¤iflme ve geliflmelerin h›z›, s›n›rs›z bir araflt›rma evreni oluflturmaktad›r. Üniver-
site, araflt›rma kuruluflu, demokratik kitle örgütü ve gönüllü kurulufl say›lar› ise bu
evrende gere¤inin yap›labilmesine hiç de küçümsenemeyecek alt yap›sal olanaklar
sunmaktad›r. Ancak, her y›l düzenlenen onlarca kongre, sempozyum, panel vb
etkinliklerde sunulan bildirilerin ve yap›lan tart›flmalar›n, yay›mlanan kitap ve dergi-
lerin say›s›na bak›l›rsa, bu olanaklar gerekti¤ince kullan›lmamakta ya da
kullan›lamamaktad›r. Bize kal›rsa, ülkemizde, bu iki durum da söz konusudur.
Ancak, acaba, hangisi görece olarak daha yayg›nd›r? Özellikle üniversitelerin,
araflt›rma kurulufllar›n›n ve demokratik kitle örgütlerinin üstlendikleri toplumsal ifllev-
leri gerekti¤ince yerine getirebilmeleri için bu sorunun yan›tlanmas›n› gerekli görüyoruz.

Öte yandan; kongre, sempozyum, panel vb etkinliklerde sunulan bildirilerin ve
yap›lan tart›flmalar›n, yay›mlanan yaz›lar›n içeri¤inde ve biçimsel olarak
düzenlenifllerinde de çeflitli olumsuzluklar›n yafland›¤›n› gözlemliyoruz. Yan›tlan-
mas› gereken bir soru da bu ba¤lamda ortaya ç›kmaktad›r: Neden acaba? Belirli
kurallar›n konulmamas›ndan ve/veya konulmufl kurallara yeterince
uyulmamas›ndan m›, gerekti¤ince etkin izleme ve de¤erlendirme düzeneklerinin
iflletilmemesinde mi? Gerçekten de, neden acaba? 

Ülkemizdeki araflt›rma evreninde gözlemledi¤imiz bir baflka olumsuzluk da, tart›flma
düzeyi ve biçimi ile ilgili: Hemen hemen hiç tart›fl›lm›yor. Kimse kimseyi okumuyor
ve/veya dinlemiyor mu; kendisinden baflkas›n›n söylediklerini, öne sürdü¤ü tezleri
önemsemiyor mu yoksa? Rastlant›sal olarak yap›lan s›n›rl› tart›flmalar›n da
ço¤unlu¤u, deyifl yerindeyse kiflisel hesaplaflmalardan kaynaklan›yor ve yine deyifl
yerindeyse “incir çekirde¤ini doldurmuyor”. Bilgi üreticisi konumundakilerin çokça
yak›nd›klar› toplumsallaflamama sorunun bir nedeni de bu olmas›n sak›n?

Peki; son derece yayg›n kavramsal özensizliklere, daha da önemlisi tutars›zl›klara
ne demeli? Öyle ki, ço¤unlukla kavram üretmenin ve anlafl›l›r bir dille öne sürmenin
sanki hiçbir kural› yokmuflças›na, öne sürülen kavramlar›n kullan›lmas›nda tutarl›
davran›lmas› gerekmiyormuflças›na bir tutum sergileniyor. 

Örneklenen bu olumsuzluklar›n ülkemizdeki bilgi üretme ve yayma süreçlerinde
etkenlik düzeyinin yeterince yükseltilebilmesini, daha da önemlisi, bilgi birikimini
engelledi¤ini, en az›ndan büyük ölçüde güçlefltirdi¤ini düflünüyoruz. Bize göre,
yap›lan s›n›rl› düzeyde tart›flman›n ço¤unlukla “sa¤›rlar söyleflisine” ya da uzlaflmaz
çat›flmalara dönüflmesine de yol açan bu olumsuzluklar›n afl›lmas› gerekmektedir.
Peki; bu gerek kendili¤inden yerine gelir mi? Gelmezse e¤er Sizce, getirilebilmesi
için kimler, neleri, nas›l yapmal› acaba? Biz bilemedik;  Siz biliyor musunuz?

*  *  *
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Çarp›k çurpuk, büyük ölçüde d›fla ba¤›ml› Türkiye kapitalizminin eme¤in yan› s›ra
do¤al varl›klar› gücü yetti¤ince sömürme çabas›, 2007 y›l›nda da çeflitli yollarla
sürdürülmüfltür. Sözgelimi; kamusal varl›klar›n yerli ve yabanc› sermayeye ak›l
almaz kolayl›klarla sat›lmas›n›n ve/veya devredilmesinin yan› s›ra orman, mera ve
tar›m arazileri, akarsular vb do¤al vars›ll›klardan yararlanma düzeniyle ilgili hukuk-
sal düzenlemelerde çok say›da köklü de¤ifliklik yap›ld›. Örne¤in, √ 5403 say›l›
Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanunu, √ 2634 say›l› Turizmi Teflvik Kanunu,
√ 6831 Say›l› Orman Kanununun 2. Maddesinin (A) Bendine Göre Orman S›n›rlar›
D›fl›na Ç›kar›lacak Yerler Hakk›nda Yönetmelik, √ Orman Amenajman Yönetmeli¤i,
√ Orman Say›lan Alanlarda Verilecek ‹zinler Hakk›nda Yönetmelik bu do¤rultuda
yeniden düzenlendi. Ne var ki, Derne¤imizin baflvurusu üzerine kimi maddelerinin
yürütülmesi durdurulan bu düzenlemeler ne ilgili bilim ve araflt›rmac› çevrelerde ne
de meslek örgütleri ile “çevre/do¤a korumac›” kifli ve kurulufllar taraf›ndan yeterince
tart›fl›ld›. Ço¤unlu¤u son derece keyfi uygulamalar›na bak›l›rsa, bu durum, siyasal
iktidar› daha da yüreklendirmifltir.

*  *  *

Öteden beri, K›rsal Çevre Y›ll›¤›’n› gönderdi¤imiz kifli ve kurulufllarla ilgili bir
sorunumuz var: Bildi¤iniz gibi, K›rsal Çevre Y›ll›¤›’n›, k›rsal çevreyle do¤rudan ve
dolayl› ilgili oldu¤unu düflündü¤ümüz kifli ve kurulufllara ücretsiz olarak gönderi-
yoruz. Ancak, gönderdiklerimizden hemen hemen hiçbir tepki alam›yoruz.
Sözgelimi, gönderdiklerimizin ilgili kifli ve kurulufllara ulafl›p ulaflmad›¤›n› bilemi-
yoruz; dolay›s›yla, varsa K›rsal Çevre Y›ll›¤›’n›n yetkinlefltirilmesine yönelik görüfl ve
önerilerini alam›yoruz. Üstelik bu yak›nmam›z› da s›kça yineliyoruz. Olanaks›z ya da
çok mu zor acaba, olumlu ya da olumsuz bir tepki vermek? ‹stiyoruz ki, bizi uyar›n;
yanl›fl ve eksikliklerimizi bildirin. Bildirin ki, en aza indirmeye çal›flal›m; onca özve-
rili emek ve parasal kaynak bofla harcanm›fl olmas›n. Gelecek say›da bu do¤rultu-
da bir soruflturma yapaca¤›z. Umar›z, ilginizi ve katk›n›z› esirgemezsiniz.

KIRSAL ÇEVRE
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ÇALI B‹TK‹S‹N‹N (Atriplex canescens (Pursh) Nutt.)
SORUNLU ALANLARDA TOPRAK ISLAHI VE KABA YEM

TEM‹N‹ YÖNÜNDEN ÖNEM‹ (Derleme)

Dr. ‹lker ERDO⁄DU*  A. Levent SEVER*
Celalettin AYGÜN*            A. Kadir ATALAY*

ÖZET
Dünya genelinde sorunlu alanlarda toprak ›slah› ve erozyonla mücadele yan›nda
kaba yem temini amac› ile de yayg›n olarak kullan›lmakta olan Atriplex canescens
(Four wing salt bush) çal› bitkisi ülkemizde pek tan›nmamaktad›r. Tuzlu, alkali, afl›r›
kurak, afl›r› e¤imli ve maden ç›kar›lm›fl alanlarda bu çal›ms› toprak yap›s›n›n
iyilefltirilmesi gibi amaçlarla kullan›ld›¤›nda nispeten kolay ve ucuz bir yöntem olarak
oldukça iyi sonuçlar vermifltir.  Birleflik Amerika, ‹ran, Avustralya ve daha pek çok
ülkede bu bitki ile ilgili uzun y›llard›r pek çok araflt›rma yap›lmas›na ra¤men
Türkiye’de üniversiteler ve kamu araflt›rma kurulufllar›nda bu konu ile ilgili çal›flma
son derece k›s›tl›d›r. Anadolu Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü’nde 2005 y›l›nda,
TAGEM taraf›ndan Birleflik Amerika’dan getirtilen tohumlar kullan›larak ço¤alt›m ve
adaptasyon çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Tohumla üretiminde baz› s›k›nt›lar
oldu¤undan, bitkinin farkl› tekniklerle ço¤alt›m› ile ilgili çal›flmalara a¤›rl›k verilmifltir.
Anadolu Tar›msal Araflt›rma Enstitüsünde Atriplex canescens çal› bitkisinin Orta
Anadolu ve Geçit Bölgesi’nde yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda TÜGEM destekli
çal›flmalar halen devam etmektedir.  Özellikle IBA (‹ndol Bütirik Asit) kullan›larak
köklendirilen çeliklerin araziye flafl›rt›lmas›ndan iyi sonuçlar al›nm›flt›r. Anadolu
Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü'nün bitki ile ilgili çal›flmalar devam etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Çal› bitkisi, erozyon, toprak ›slah›, dört kanatl› tuz çal›s›

Importance of Atriplex Canescens (Pursh) Nutt.  (Four Wing Salt Bush) for
Soil Rehabilitation and Forage Production in Problem Areas

ABSTRACT

Although Atriplex canescens (Four wing salt bush) is used worldwide for soil reha-
bilitation, erosion control and forage production in problem areas, it is now well
known in our country. It has given good results as a relatively easy and economic
mean of rehabilitation when used in salty, alkaline, drought affected, extremely slopy
soils or mining areas.  Adaptation trials and multiplication of seeds introduced from
USA have been started at Anatolian Agricultural Research Institute in 2005. Since it
has problems with seed multiplication, emphasis has been given to propagation
using different methods. TUGEM supported efforts of Anatolian Agricultural Institute
continue to extend production of Atriplex canescens bush plant in Central Anatolia
and Transitional Regions Particularly good results have been obtained through
transplants rooted using IBA (Indol Butiric Acid) as rooting hormone. Detailed
research studies related to the plant continue at Anatolian Agricultural Research
Institute. 

Key Words: Bush plant, erosion, soil rehabilitation, four wing salt bush 

* Anadolu Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü, ESK‹fiEH‹R
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G‹R‹fi
Önemli kaba yem kaynaklar›m›zdan olan do¤al çay›r-meralar›m›z y›llarca
süren düzensiz ve afl›r› otlatma sonucunda büyük oranda verim ve kalite
kayb›na u¤ram›flt›r. Mera Kanununun yürürlü¤e girmesi ile bu alanlar›n
›slah›na yönelik olarak bafllat›lan çal›flmalar büyük önem tafl›maktad›r.
Ancak hem bitkisel çeflitlili¤in art›r›lmas›, hem de toprak yap›s›n›n iyileflti-
rilmesi yönünden baz› alternatif çözümlerin devreye sokulmas› gerekmekte-
dir. Dünya genelinde çal› formundaki bitkiler özellikle kurak ve yar› kurak
alanlardaki meralar ile baz› sorunlu alanlarda (Afl›r› tuzlu, maden ç›kar›lan
vb.) toprak ›slah› ve bitkisel çeflitlili¤in art›r›lmas›nda yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. Ülkemizde giderek artan erozyon sorununun çözümünde
de bu bitkiler umut ›fl›¤› olabilir. Dünya genelinde çal› bitkilerinin erozyon
kontrolünde, batakl›k meralar›n iyilefltirilmesinde ve merada gölgelik ve
k›smi rüzgar k›ran olarak kullan›ld›¤› bildirilmektedir (SCHAL‹TZ vd, 1999).
Bu bitkilerin en önemlilerinden biri Atriplex canescens‘tir. NEFZAO‹ (1997),
Atriplex çal› türlerinin Orta Do¤u’ da yayg›n olarak yetifltirilmekte oldu¤unu
ve otlatmaya ve kurakl›¤a karfl› toleransl› olan bu bitkilerin hayvan yetifltiri-
cili¤inde önemli bir ham protein ve enerji kayna¤› olarak de¤erlendirildikleri-
ni bildirmektedir. ‹ran’da çay›r-mera alanlar ile baz› marjinal alanlarda hay-
vanc›l›k sektörünün ihtiyaç duydu¤u kaba yemlerin yeterince üretilebilmesi
ile topraklar›n korunmas› ve ›slah› amaçlar›yla çal› bitkileri y›llard›r
kullan›lmaktad›r. Atriplex canescens A.B.D’nin yerli bitkisidir. GLENN vd
(2001)’ in bildirdi¤ine göre,  Amerika Birleflik Devletleri, Kolorado platosun-
da Tuba Kenti civar›ndaki terkedilmifl uranyum ç›kar›lan alanlar›n›n ›slah›
amac›yla yürütülen bir araflt›rmada,  Atriplex canescens bitkisi kullan›lm›fl ve
baflar›l› sonuçlar al›nm›flt›r.  Ülkemizde Atriplex canescens (Four-wing salt-
bush) çal›s›n›n do¤al alanlarda toprak ›slah›, erozyon önleme ve kaba yem
üretimi gibi amaçlarla kullan›m› konusunda yap›lm›fl araflt›rma yoktur.
Belirtilen özellikleri nedeniyle bilinen yem bitkilerinin yan› s›ra Atriplex
canescens’in ülkemiz ekolojisinde performans› mutlaka belirlenmeli ve
uygun alanlarda yayg›nlaflt›r›lmas›na çal›fl›lmal›d›r. 2005 y›l›ndan beri,
Anadolu Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü taraf›ndan Atriplex canescens çal›
bitkisinin adaptasyon ve kullan›m olanaklar› üzerine çal›flmalar devam
etmektedir. Bu çal›flmalardan al›nacak sonuçlara göre bitkinin ülkemizde
ihtiyaç duyulan alanlarda yayg›nlaflt›r›lmas› amaçlanmaktad›r. 

OR‹J‹N‹ VE TAKSONOM‹S‹
S›n›f: Magnoliopsida
Alt s›n›f: Caryophyllidae
Tak›m: Caryophyllales
Familya: Chenopodiaceae
Cins: Atriplex L. 
Tür: Atriplex canescens (Pursh) Nutt.
Yayg›n ad›: Four wing salt bush; Sinonim: Calligonum canescens Pursh.
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A. canescens’in orijini Amerika K›tas› olup, Amerika Birleflik Devletleri’nin
bat›s›nda do¤al olarak bulunmaktad›r. Uzun ömürlü çok y›ll›kt›r. Avrupa,
Asya ve Avustralya k›talar›nda da çeflitli bölgelerde yetifltirilmekte olan bitki
ülkemizde pek tan›nmamaktad›r. Yabanc› döllenir. Önemli oranda populas-
yonlar aras› varyasyon söz konusudur. Bu varyasyon az miktarda çevreden,
ancak ço¤unlukla genetik yap›dan kaynaklanmaktad›r. Temel kromozom
say›s› x= 9’dur.  2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 14x ve 20x olan varyeteleri vard›r
(STUTZ, 1978). Bunlar›n ço¤u autopolyploid varyetelerdir. Birleflik
Amerika’da yayg›n form olan Atriplex canescens var. occidentalis tetraploit-
tir. Bilinen varyetelerden angustifolia ve linearis ise diploid formlard›r. Ploidi
düzeyi 6x’in üzerinde olanlar endemik varyetelerdir (SANDERSON ve
STUTZ, 2001).  Ploidi düzeyi 2x’in üzerinde olan formlar›n osmotik yetenek-
leri diploidlere göre daha fazla olup genel olarak artan kromozom say›s›
büyüme ve geliflmenin yavafllamas›na, lezzetlili¤in ve yem de¤erinin azal-
mas›na neden olmaktad›r. Buna karfl›l›k poliploid popülâsyonlar›n so¤u¤a ve
kura¤a dayan›m› daha fazlad›r. 

1. Bitkinin Baz› Özellikleri ve Ekolojisi

Amerika Birleflik devletlerinin do¤al bitkisi olan Atriplex canescens bu ülkede
çöl flartlar›na adapte olmufltur. Y›ll›k ya¤›fl iste¤i 150-400 mm aras›ndad›r.
Çok farkl› toprak tiplerine uyum sa¤layabilmektedir.  ‹yi drenajl› kumlu,
çak›ll›, bazik ve tuzlu topraklarda yetiflmektedir. Afl›r› meyilli ve marjinal alan-
larda bile baflar› ile yetiflebilen bitki, özellikle tuzlu ve borlu alanlar›n
›slah›nda baflar›l› sonuçlar vermektedir. So¤u¤a ve kura¤a dayan›m› yük-
sektir. Toprak tuzlar›n›n bitkinin büyüme ve geliflmesini teflvik etti¤i
bildirilmektedir (GLENN ve BROWN, 1998). Ayr›ca bitki baflta bu¤daygil
yem bitkileri ve di¤er çal› türleri olmak üzere çeflitli bitkilerle birlikte ekim
fleklinde yetifltirilebilmektedir. Bitki genelde gümüflümsü gri renktedir.
Ortalama olarak bitki boyu 1.8 m, yaprak uzunlu¤u 3 m, tohum uzunlu¤u 1.5-
2 mm’dir. Bafla¤›ms› yap›da ve küçük olan erkek ve difli çiçekleri genellikle
farkl› bitkilerde bulunur. Erkek çiçekler yeflil, difliler ise sar› renkli olur.

2. Yetifltirilme Amaçlar›

Atriplex canescens çal› bitkisinin k›fl›n sindirilebilir protein ve karoten miktar›
yüksektir. Pek çok önemli mera bitkisinin yem de¤erini kaybetti¤i dönem-
lerde otlayan hayvanlar için önemli bir kaba yem kayna¤›d›r. Tohumlar›n›n
hasat olgunlu¤una gelmesi yönünden de bitkide genifl bir varyasyon
görülmektedir.  Tohum amaçl› hasat zaman› Eskiflehir’de Aral›k ay›n› bul-
maktad›r. Yapraklar›ndaki protein oran› % 18’in üzerine ç›kabilmektedir.
Atlar d›fl›nda tüm çiftlik hayvanlar› taraf›ndan otlan›r. Do¤al alanlarda bitkinin
varl›¤› çiftlik hayvanlar› yan›nda yaban hayvanlar› için de önem tafl›maktad›r.
Bu bitki geyik, küçük memeliler, tavflan ve çeflitli ötücü kufllar gibi yaban
hayvanlar› için yaflam alan› ve yem kayna¤› özelli¤i tafl›maktad›r. 
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Bitki erozyon kontrolü yönünden çok iyi bir engel ve çit etkisi sa¤lamaktad›r.
Kurakl›¤a çok dayan›kl› olup, marjinal alanlarda bile baflar› ile yetiflti-
rilebilmektedir. Genifl kök sistemi sayesinde toprak stabilizasyonu
sa¤lamakta ve erozyon kontrolünde iyi sonuç vermektedir. Maden ç›kar›lan
alanlar gibi çeflitli nedenlerle toprak yap›s› ve bitki örtüsü büyük oranda
tahrip olmufl alanlar›n restorasyonunda da yurt d›fl›nda yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r (GLENN vd, 2001). Atriplex canescens plantasyonundan
sonra bu tür alanlarda bitkisel tür çeflitlili¤inin artt›¤› gözlemlenmifltir. Süs
bitkisi özelli¤i de tafl›yan bitki bahçelerde kullan›ld›¤›nda kufllar› ve kelebek-
leri cezbetmektedir. A.B.D'de çevre düzenlemesi amac›yla da kullan›lmak-
tad›r.

3. Anadolu Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü’nde Adaptasyon ve 
Yetifltirme Teknikleri Çal›flmalar›

Tohumla ve vejetatif yolla ço¤alt›labilmektedir. Bitkide zay›f bir rizom geliflimi
vard›r. Ancak rizomlu yay›lmas› son derece s›n›rl›d›r. Tohumla
ço¤alt›lmas›nda dormansi sorunu ile karfl›lafl›lmaktad›r. Bu durumun yan›
s›ra tohumla üretiminde içi bofl ve çimlenme yetene¤i olmayan tohum
oran›n›n yüksekli¤i de sorun yaratmaktad›r. ‹ran’da kurak alanlar›n
restorasyonu çal›flmalar›nda tohumla üretimden çok, fideleme yönteminden
baflar›l› sonuçlar al›nm›flt›r. Tohumla üretiminde optimum ekim derinli¤i 1
cm’dir. Yurt d›fl›nda saf olarak yetifltirildi¤i gibi çeflitli bu¤daygiller ve di¤er
familyalardan çal› bitkileri ile kar›fl›m halinde de yetifltirilmektedir (GLENN
vd, 2001). Ço¤alt›m›nda bitki tesis edildikten sonra gerçeklefltirilen dald›rma
metodundan da sonuç al›nm›flt›r (BARROW, 1997). Anadolu Tar›msal
Araflt›rma Enstitüsü’nde ülkemiz için yeni bir bitki olan Atriplex canescens
ile ilgili çal›flmalar 2005 y›l›nda bafllat›lm›fl olup halen devam etmektedir.
Enstitüde yap›lan çal›flmalarda da bitkinin direk tohumla üretimi yerine,
transplantasyon tekni¤i daha olumlu sonuçlar vermifltir. Transplantasyon
metodunda, serada bitki 18-20 oC’de viyoller içerisinde düzenli olarak sula-
narak fide haline getirilmifltir.  Daha sonra bu fideler 2006 y›l› ilkbahar›nda
tarlaya aktar›lm›fl ve yine düzenli olarak sulanm›fllard›r. 2006 y›l› sonunda
yap›lan gözlemlerde bu plantasyonda adaptasyon ve çeflitli olumsuzluklara
dayan›kl›l›k yönünden bir soruna rastlanmam›flt›r. 

Ayr›ca Enstitümüzde bitkiden al›nan çeliklerin sera koflullar›nda
hormonla(IBA) muamele edildikten sonra viyollerde köklendirilmesi ve tar-
laya aktar›lmas› çal›flmalar› da baflar› ile devam etmektedir. Bu çal›flma,
tohumla ço¤alt›m›nda sorun olan bitkinin yayg›nlaflt›r›lmas› yönünden önem
tafl›maktad›r.
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SONUÇ
Dünya genelinde kurak ve yar› kurak bölgelerde toprak ›slah›, erozyon kon-
trolü ve hayvanc›l›kta kaba yem olarak de¤erlendirilmekte olan Atriplex
canescens bitkisi ülkemizde pek tan›nmamaktad›r. Anadolu Tar›msal
Araflt›rma Enstitüsü’nde 2005 y›l›nda, TAGEM taraf›ndan ABD’den getirtilen
tohumlar kullan›larak ço¤alt›m ve adaptasyon çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.
Tohumla üretiminde baz› s›k›nt›lar oldu¤undan,  bitkinin farkl› tekniklerle
ço¤alt›m› ile ilgili çal›flmalara a¤›rl›k verilmifltir. Yurt d›fl›nda yayg›n olarak
kullan›lmakla birlikte ülkemizde pek tan›nmayan Atriplex canescens'in mar-
jinal alanlarda belirtilen amaçlarla kullan›m olanaklar›n›n araflt›r›lmas› ve
bitkinin uygun alanlarda yayg›nlaflt›r›lmas› Anadolu Tar›msal Araflt›rma
Enstitüsü'nün hedefleri aras›ndad›r.

*  *  *
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SÜRDÜRÜLEB‹L‹R ORMAN YÖNET‹M‹ ÖLÇÜT VE
GÖSTERGELER‹ ‹LE SERT‹F‹KALANDIRMA AÇISINDAN

TÜRK‹YE ORMANCILI⁄ININ SOSYO-EKONOM‹K
BOYUTLARININ GÖRÜNÜMÜ

‹dris DURUSOY*       Mustafa Fehmi TÜRKER*
ÖZET

Sürdürülebilir orman yönetimi; ekolojik aç›dan uygun, ekonomik aç›dan uygulanabilir ya da
mümkün ve sosyal aç›dan yararl› bir iflletmecilik yaklafl›m›n› ifade etmektedir. Ölçüt ve
göstergeler ile sertifikaland›rma, sürdürülebilir orman yönetiminin gerçeklefltirilmesi için
araçlar olarak kabul edilmektedir. Türkiye ormanc›l›¤›nda, sürdürülebilirli¤in ekolojik,
ekonomik ve sosyal boyutlar›nda ciddi sorunlar oldu¤u belirtilmektedir. Ölçüt ve göstergeler
ile sertifikaland›rma aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Türkiye orman kaynaklar› yönetim sürecinde
sürdürülebilirli¤in önünde birçok engelin oldu¤u görülmektedir. Ormanlar›n korunmas› ve
sürdürülebilir yönetimine yönelik yasal, kurumsal ve ekonomik yap›, söz konusu engellerin en
ciddi olarak rastland›¤› sorun alanlar›ndan birisi olmaktad›r. Bu nedenle de, orman kay-
naklar›n›n sundu¤u çok yönlü sosyo-ekonomik hizmetlerin toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
flekilde gelifltirilmesi ve uzun süreli sürdürülebilir yönetimi sorunu ortaya ç›kmaktad›r. Ölçüt ve
göstergeler ile sertifikaland›rmadan her ne kadar tamam› ile bu sorunlar›n do¤rudan çözümü
olmasalar da, bu sorunlara uygun çözüm yollar›n›n tespit edilmesi için yard›mc› araçlar olarak
kullan›lmas› düflünülebilir. Bu nedenle ülkemizin kendi flartlar›na uyumlu ölçüt ve gösterge
sistemi ve ulusal orman sertifikaland›rma sisteminin temelleri at›lmal›d›r.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Ölçüt ve Göstergeler, Sertifikaland›rma,
Türkiye Orman Kaynaklar›, Ormanc›l›k Sektörünün Sosyo-Ekonomik Yap›s›.

Socio-Economic Outlook of Turkish Forestry Through the Criteria and Indicators for
Sustainable Forest Management and Certification

ABSTRACT

Sustainable forest management stands for the environmentally and socially beneficial and
economically viable management of forests. Criteria and indicators and certification have
been emerged as tools for achieving sustainable forest management. As to Turkish forestry,
environmental, economic and social aspects of sustainability are considered to bear various
vital concerns. When examined through the criteria and indicators and certification, Turkish
forestry appears to have many barriers for sustainable management of forest resources.
Legal, institutional and economic frameworks are probably the most challenging issues
regarding the maintenance and sustainable forest management of Turkish forests.  That’s
why the procurement of multiple-use socio-economic values of forest resources to meet the
society’s needs and long term sustainable management of these resources becomes a great
concern. While they are not direct solution for those issues, they might provide helpful tools
for finding appropriate solutions. Therefore, criteria and indicators framework and national for-
est certification mechanism should be initiated for considering the features of Turkish forests
and forestry.

Key words: Sustainable forest management, Criteria and indicators, Certification, Turkish for-
est resources, Socio-economic framework of forest sector.

* KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisli¤i Bölümü, Orman Ekonomisi Anabilim Dal›,

61080 TRABZON.
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G‹R‹fi

Dünya gündeminde oldukça yayg›n olarak kullan›lmaya bafllayan
sürdürülebilirlik, temel olarak üç farkl› boyutla iliflkili olarak
tan›mlanmaktad›r. Ekolojik, ekonomik ve sosyal aç›lardan sürdürülebilirlik,
genel ilke olarak, tüm sektörler aç›s›ndan kabul görmektedir. Do¤al kaynak
yönetiminde daha da önem tafl›yan sürdürülebilirlik, geleneksel olarak
sadece ekolojik ya da çevresel sistemlerin üretkenli¤i ve kendini yenileme
yetene¤i ve bu kaynaklar›n yönetiminin söz konusu do¤al süreçlere
dayand›r›lmas› fleklinde alg›lanma e¤ilimindeydi. Ancak günümüzde,
sürdürülebilir kalk›nma anlay›fl›n›n ortaya koydu¤u, bugünkü kuflaklar›n
sahip oldu¤u kaynaklara, gelecek nesillerin de eflit düzeyde yararlan-
abilece¤i flekilde, sosyal ve ekonomik kalk›nma yaklafl›m›, sürdürülebilirlik
anlay›fl›na sosyal ve ekonomik boyutlar› da kapsayacak flekilde farkl›
aç›l›mlar getirmifltir. 

‹flte sürdürülebilir orman yönetimi olgusu, orman kaynaklar› yönetiminde bu
yeni sürdürülebilirlik anlay›fl›n›n yans›mas› olarak ifade edilmekte ve
tan›mlanmaktad›r. En yal›n anlat›mla, sürdürülebilir orman yönetimi; ekolojik
aç›dan uygun, ekonomik aç›dan uygulanabilir ya da mümkün ve sosyal
aç›dan yararl› bir iflletmecilik yaklafl›m›n› ifade etmektedir. Günümüzde
150’den fazla ülke ormanc›l›¤›nda, sürdürülebilir orman yönetiminin içerik-
lerini belirgin olarak ortaya koymak ve sürdürülebilirlik yolunda ilerlemelerin
ölçülmesini sa¤lamak amac›yla, sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve
göstergeleri bir araç olarak benimsenmifl bulunmaktad›r (ANON‹M, 2003). 

Ölçüt ve göstergeler, sürdürülebilir kalk›nma do¤rultusunda bir orman yöne-
timi için gerekli politikalar›n gelifltirilmesi ve yol haritas›n›n ortaya konulmas›
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Öte yandan sertifikaland›rma, bir orman
iflletmesi bünyesindeki orman iflletmecili¤i faaliyetlerinin belirlenen gösterge
ve ölçütlere göre de¤erlendirilmesi ve teftifl edilmesi imkân›n› sa¤layacak bir
süreci kapsamaktad›r. Böylelikle, orman kayna¤›n›n sürdürülebilir bir flekilde
iflletilmesini sa¤lamakta, tüketicilere ürünlerin bu tarzda iflletilen bir orman
kayna¤›ndan geldi¤ini garanti etmektedir (TÜRKER vd, 2002).

‹flte bu çal›flmada, Türkiye orman kaynaklar› ve ormanc›l›¤›n›n, sosyo-
ekonomik kapsaml› sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergeleri ile
sertifikaland›rman›n gerekleri karfl›s›ndaki durumu ortaya konulmaya
çal›fl›lacakt›r. Bu itibarla, öncelikle sürdürülebilirlik, sürdürülebilir orman
yönetimi, ölçüt ve göstergeler ile sertifikaland›rma hakk›nda aç›klamalarda
bulunulacakt›r. 
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1. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergeleri ‹le 
Sertifikaland›rma Kavramlar›

Ulusal sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergeleri, yasal olarak
olmasa da ba¤lay›c›l›¤› olan uluslar aras› sözleflmelerin hükümleri
kapsam›nda, ülkelerin zaman içerisinde sürdürülebilir orman yönetimi ile
ilgili geliflmeleri rapor etme ihtiyac› ve taahhütlerinin etkisiyle ortaya
ç›km›flt›r. Özetle ölçüt ve göstergeler, sürdürülebilir orman yönetimi ile ilgili
geliflmeleri ortaya koymak amac›yla, uluslar aras› süreçlerin ürünü olarak
gelifltirilmifl bir araç niteli¤indedir. 

En çok kabul gören sürdürülebilir orman yönetimi tan›mlamas› Avrupa
sürecinde yap›lm›flt›r. Sürdürülebilir orman yönetimi; ormanlar›n ve orman
alanlar›n›n, biyolojik çeflitlili¤ini, verimlili¤ini, gençleflme kapasitelerini, ha-
yatiyetlerini ve bugün ve gelecekte ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal ifllev-
lerini yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde di¤er ekosistemlere zarar ver-
meksizin devam ettirecekleri bir flekilde ve yo¤unlukta iflletimi ve
kullan›m›d›r (ANON‹M, 2000).

Ölçütler, sürdürülebilir orman yönetiminin temel yap› tafllar›n› belirlemekte-
dir. Ölçütler, sürdürülebilirli¤in temel bileflenleri olan; ekolojik, ekonomik ve
sosyal çerçeveyi çizmektedirler.  Öte yandan göstergeler, ölçütleri ileri
düzeyde betimleme ifllevi görmekte ve nicel ve/veya nitel de¤erlerle
ölçütlerde ve dolay›s›yla sürdürülebilirlik aç›s›ndan oluflabilecek de¤iflmeleri
ölçecek/de¤erlendirecek flekilde belirlenmektedir. 

Ulusal ölçüt ve göstergeler; ormanc›l›k politikalar›, düzenlemeleri ve yasal
düzenlemelere yard›mc› olmay› amaçlamaktad›r. Ayr›ca, ölçüt ve gösterge-
ler, ilgili ülkede zaman içerisinde orman yönetimi ve bu yönetimin niteli¤inde-
ki genel e¤ilimleri izlemek ve rapor etmek aç›s›ndan yard›mc› araçlard›r.
Ulusal düzeydeki mevcut duruma ve e¤ilimlere iliflkin bilgilere ve yine bu bil-
gilere göre yap›lan tahminlerle, politika ve karar verme süreçleri gelifltirilip
rasyonel hale getirilebilmektedir. Böylelikle ölçüt ve göstergelerin nihai
amac›, sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalar›n› desteklemek ve
böylece orman kaynaklar›n›n zamanla daha sa¤l›kl› ve üretken bir yap›ya
gelerek; ülkedeki sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlar› karfl›layabilme-
sine katk›da bulunmak olmaktad›r. 

Öte yandan, sertifikaland›rman›n, sürdürülebilir orman yönetiminin benim-
senmesi ve desteklenmesi için bir araç olarak kullan›labilece¤i fikri, tropik
odun ürünlerine karfl› bafllat›lan boykotlar›n etkisiyle ortaya ç›km›flt›r. Bu
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tart›flmalar, özellikle 1980’li y›llarda Avrupa ve Kuzey Amerika’da ülkelerinde
halk›n ya¤mur ormanlar›n›n tahrip düzeyi konusundaki endifleleri ve çeflitli
çevresel kurumlar›n tropik odun ürünleri için boykotlar bafllatmas› ile
yo¤unluk kazanm›flt›r. Bu nedenle ormanlar›n korunmas›n› ekonomik olarak
desteklemek ve dolay›s›yla ormanlar› uzun dönemde korumak amac›yla
orman kaynaklar›n›n sorumlu kullan›m›n› kârl› hale getirecek bir yaklafl›m
aray›fl›na gidilmifltir (DURUSOY, 2002).

Orman sertifikaland›rma, çevre bilinci yüksek tüketici kesimleri ile,
sürdürülebilir orman iflletmecili¤i gerçeklefltiren üretici kesimleri aras›nda
güçlü bir ba¤ kurmak suretiyle, ormanlar›n daha iyi yönetilmesini teflvik
etmek ve ormanc›l›k faaliyetlerinin sürdürülebilir kalk›nma ilkelerine uygun
olarak, sürdürülebilir orman iflletmecili¤i do¤rultusunda gerçeklefltirilmesini
sa¤lamaya yönelik olarak gelifltirilmifl oldukça yeni bir sistemdir (DURUSOY,
2002).

Bu itibarla orman sertifikaland›rma, genellikle ba¤›ms›z üçüncü flah›s
denetlemesinden sonra, odun hammaddesinin menfleini ve durumunu
ve/veya özelliklerini belirten yaz›l› bir belge ile (sertifika) sonuçlanan bir
süreç olmaktad›r. Sertifikaland›rma, kat›l›mc›lara kendi orman iflletmecili¤i
faaliyetlerinin standartlara karfl› ölçülmesi ve bu standartlara uyarak iflletme
faaliyetlerini gerçeklefltirdiklerini göstermelerine imkân verecek flekilde
düzenlenmektedir (BAHARUDDIN, 1995). Öte yandan, orman iflletmesi,
belli bir orman alan› veya bir yönetim biriminde, belirli çevresel, sosyal ve
ekonomik standartlara karfl› orman alan›ndaki incelemelerle denetlenmekte
ve oluflturulan de¤erlendirme dokümanlar› sertifikaland›rma kurumuna
iletilmektedir. Bu raporlar uzman kiflilerce ayr›ca denetlenmekte, ulafl›lan
sonuçlar› de¤erlendiren sertifikaland›rma kurumu, de¤erlendirmelerin olum-
lu olmas› durumunda sertifikaland›rma belgesini iflletmeye vermektedir.
Daha sonra, sertifikaland›rma belgesinin devam ettirilebilmesi için düzenli
kontroller yap›lmaktad›r (BASS, 1998).

2. Ölçüt ve Göstergeler ile Orman Sertifikaland›rma ‹htiyac› Ifl›¤›nda 
Türkiye Ormanc›l›¤›n›n Sosyo-Ekonomik Yap›s›na Bir Bak›fl

Bu bölümde, Türkiye ormanc›l›¤›n›n sosyo-ekonomik görünümüne,
sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergeleri yard›m›yla göz at›lacakt›r.
Bu amaçla,  Türkiye ormanc›l›¤› ve orman kaynaklar›na iliflkin olarak, kurum-
sal yap›, yasal veya hukuki yap›, ekonomik yap› ve sosyal yap› fleklinde dört
alt bafll›k alt›nda, öncelikle mevcut durum ortaya konulacak, ard›ndan
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sürdürülebilir orman yönetimi aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› de¤erlendirmeler
yap›lmaya çal›fl›lacakt›r. 

2.1. Ormanc›l›kta Kurumsal Yap›

Ülkemizde devlet orman iflletmeleri (DO‹)’nin iskeletini oluflturdu¤u
ormanc›l›k sektöründe; “baflar›n›n tan›mlanmad›¤› ve de¤erlendirilmedi¤i,
uzmanlaflman›n takdir edilmedi¤i ve geçerli olmad›¤›, motivasyonun eksik
oldu¤u, personelin belli yerlerde y›¤›ld›¤›, rekabetin geçerli olmad›¤›, pahal›
çal›flan bir organizasyonun oldu¤u, kaynak oldu¤unda rasgele gerçekleflti-
rilen, kaynak olmay›nca da durdurulan ormanc›l›k yat›r›mlar›n›n oldu¤u,
yönetmelik ve talimatlarla merkezden yönlendirilen, buna ba¤l› olarak farkl›
sosyal, ekonomik ve bölgesel özelliklere uyum sa¤layamayan flablonlarla
yönlendirilen ve alternatif gidifl yollar›n› tart›flmayan bir anlay›fl hâkim bulun-
du¤u...” (GERAY, 1989) yönündeki tespitler, ülkemiz ormanc›l›k sektörünün
içinde bulundu¤u durumu bariz bir flekilde özetlemektedir. 

Nitekim, mevcut organizasyon yap›s› içerisinde eflgüdüm problemlerinin
bulundu¤u ifade edilmektedir. Öte yandan, mevzuat aç›s›ndan bak›ld›¤›nda,
Türkiye’de ülkesel düzeyde geçerli ormanc›l›k amaçlar›, uygulama yüküm-
lülü¤ü OGM’ye b›rak›lm›fl olup, Orman Amenajman Planlar›n›n
Düzenlenmesi, Uygulanmas›, Denetlenmesi ve Yenilenmesi Hakk›nda
Yönetmelikte aç›klanmaktad›r. Bu yönetmeli¤in 3. maddesine göre “devlet
ormanlar›n›n genel olarak iflletme amaçlar›, yetiflme ortam› faktörlerinden en
uygun düzeyde faydalan›larak birim alanda en yüksek miktar ve kalitedeki
orman ürünleri üretmek ve ulusumuzun bu ürünlere olan ihtiyaçlar›n› sürek-
li karfl›lamak, bunun yan›nda ormanlar›n hidrolojik, erozyonu önleme, kli-
matik, toplum sa¤l›¤›, do¤ay› koruma, estetik, rekreasyon, ulusal savunma
ve bilimsel fonksiyonlar›ndan maksimal düzeyde yararland›rmakt›r.” olarak
belirlenmifl ve yürürlükteki ormanc›l›k düzeninin en alt uygulamac› birimleri
için de geçerli k›l›nm›flt›r (ÇA⁄LAR, 2002). 

Görüldü¤ü üzere, yönetmelikte en yüksek miktar ve kalitede orman ürünleri
üretmenin öncelikli bir amaç olarak yer almas›n›n yan› s›ra, sözü edilen
amaçlar›n tüm ülke düzeyi için tek düze bir özellik göstermesi ve bu
amaçlar›n tespitinde iflletme ya da bölgelerin özelliklerinin kesinlikle dikkate
al›nmamas› da, önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktad›r. 

Zira, sözü edilen amaçlar Orman Bakanl›¤›’n›n bölge müdürlükleri ve
baflmühendislikleri ile OGM’nin orman bölge müdürlükleri ve iflletme fleflik-
leri düzeyinde de farkl›laflt›r›lmamaktad›r. Bu durum, ülkesel ormanc›l›k poli-
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tikalar›n›n yöresel düzeylere yans›t›labilmesini; dolay›s›yla da ormanc›l›k
çal›flmalar›n›n yöresel beklentileri de karfl›layabilmesini güçlefltirmektedir
(ÇA⁄LAR, 2002). Bir baflka ifadeyle, ülke-sektör-iflletme amaçlar› aras›nda
olmas› gereken çok boyutlu tutarl›l›k ormanc›l›k sektöründe henüz sa¤lana-
mam›flt›r. Örne¤in, özellikle son iki Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› döneminde;
orman kaynaklar›n›n ekosistem yaklafl›m› çerçevesinde çok yönlü yararlan-
ma ve sürdürülebilirlik ilkeleri do¤rultusunda iflletilmesi yaklafl›m› benimsen-
mifltir. Buna karfl›l›k, halihaz›rda ülkemiz ormanc›l›k sektörü ve bu kapsam-
da OGM’de odun hammaddesi üretimi amaçl› bir iflletmecilik anlay›fl›n›n, bir
baflka ifadeyle, uygulamada orman kayna¤›ndan odun hammaddesi üre-
timine dönük tek amaçl› bir yararlanman›n söz konusu ifade edilmektedir.
Dolay›s›yla OGM’nin kurulufl amac› olarak ele al›nabilecek odun hammad-
desi üretimi eksenli, dar kapsaml› iflletmecilik anlay›fl›, son iki BYKP döne-
minde makro bazda ortaya konan ça¤dafl ormanc›l›k anlay›fl›yla
uyuflmamaktad›r. Bu ise, ülke-sektör-iflletme sisteminde, üst ve alt sistem-
lerin amaçlar› aras›nda uyuflmazl›k ve tutars›zl›¤a neden olmaktad›r
(ÖZTÜRK ve TÜRKER, 2002).

Di¤er taraftan sektörün üzerinde politik bask›lar›n oldu¤u da bilinen bir
gerçektir (YAZICI, 1985). Türkiye genelinde ormanc›l›k teflkilat›nda iflletme
kültürünü belirlemeye yönelik olarak gerçeklefltirilen bir araflt›rma projesinin
bulgular›na göre; OGM’nin taflra teflkilat›ndaki yöneticilerin görevlerini yap-
mada karfl›laflt›klar› engeller aras›nda politik bask›lar, ilk s›rada yer almak-
tad›r (TÜRKER vd, 2001).

Ülkemizde ormanc›l›k faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi amac›yla ülke
çap›nda örgütlenmifl bir yap› bulunmakla birlikte, sürdürülebilir orman yöne-
timi standartlar› aç›s›ndan kurumsal yap› bak›m›ndan oldukça önemli eksik-
lik ve/veya aksakl›klar›n da söz konusu oldu¤u ifade edilebilir. Nitekim serti-
fikaland›rma; sürdürülebilirlik ilkeleri dâhilinde iflletmecilik faaliyetlerinin
yap›lmas›na destek olacak bir örgüt yap›s›n›n iflleyiflini öngörmektedir. Bu
itibarla, ülkemizde sertifikaland›rman›n uygulanma sürecinde kurumsal
yap›ya ait darbo¤azlar içinde; merkeziyetçi bir tutumla tüm ülke için genel
amaçlar›n ortaya konulmas›, yöresel koflullar›n ve toplum taleplerinin dikkate
al›nmamas›, fleffafl›k ve kat›l›mc›l›¤a ihtiyaç duyulmamas›, örgüt yap›s›ndaki
eflgüdüm problemleri, personelin belli yerlerde y›¤›lmas› ve sektör üzerinde-
ki politik bask› ön plana ç›kmaktad›r. 

Öte yandan, sektörler aras› planlama ve koordinasyon dâhil olmak üzere
periyodik orman planlamalar›n›n, de¤erlendirmelerin ve politik incelemelerin
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üstlenilmesi ve uygulan›lmas›n› sa¤layan, ilgili disiplinlerde insan kaynaklar›
yeteneklerinin gelifltirilmesini sa¤layan, kanunlar›n, kurallar›n ve ilkelerin
uygulanmas›n› sa¤layacak bir kurumsal yap›n›n oluflturulmas› sürdürülebilir
orman yönetimi aç›s›ndan vazgeçilmez bir gereklilik arz etmektedir.   

2.2. Yasal veya Hukuki Yap›

Ülkemizde ça¤dafl ormanc›l›¤›n bafllad›¤› y›l olarak kabul edilen 1937
y›l›ndan bu yana orman kaynaklar›n›n yönetimine iliflkin yasal düzenlemeler
mevcuttur. Nitekim, günümüz anayasas›, 169 ve 170. maddeleri ile, ülkemiz
ormanc›l›¤› için genel yönergeleri teflkil etmektedir. Öte yandan, Türkiye’de
ormanlar›n yönetimi ile do¤rudan ilgili olan 6831 say›l› Orman Yasas› özel
bir öneme sahiptir. Orman Yasas› farkl› ç›kar çevrelerine hizmet eden, poli-
tik bir araç olarak sürekli de¤iflikli¤e u¤rat›lm›flt›r. Bu de¤iflikliklerle beraber,
bu eksik olarak nitelendirilebilecek hali ile hala yürürlüktedir. Nitekim, en
temel olarak bilimsellikten uzak, tutars›z bir orman tan›m›n› bünyesinde
bar›nd›rmaktad›r (ÇA⁄LAR, 1998).

Ülkemiz ormanc›l›¤›n›n yasal ya da hukuki çerçevesi, genel olarak
sürdürülebilir orman iflletmecili¤ini engelleyen en temel nedenlerden birisi
olarak görülmektedir. Nitekim anayasadan orman kanununa ve yönetmelik-
lere var›ncaya kadar, ormanlar›n sürdürülebilirlik ilkeleri dâhilinde
yönetilmelerini engelleyen birçok düzenleme yer almaktad›r (AYANO⁄LU
1999; GÜRKAN, 1999). 

Bunlar›n yan› s›ra, ülkemiz ormanlar›n›n sürdürülebilirli¤i noktas›nda en
önemli hususlardan birisi olan mülkiyet problemi henüz çözümlenememifltir.
Hal böyle olunca, bu kaynaklar›n etkin ve verimli bir flekilde iflletilmesi söz
konusu olamamaktad›r. Yasal orman tan›m›ndaki de¤ifliklikler, bu probleme
iliflkin en önemli sebep sonuç iliflkisini oluflturmaktad›r. Nitekim, yasal orman
tan›m›ndaki de¤ifliklikler tart›flmal› alanlar›n orman rejimi d›fl›na ç›kmas› ile
sonuçlanmakta, kadastro ifllemlerinin tekrarlanmas›n› gerekli k›lmakta
dolay›s›yla kullan›m hakk› tart›flmalar›n› yo¤unlaflt›rmaktad›r (ÇA⁄LAR,
1998). Bu itibarla, Türkiye ormanc›l›¤›nda mülkiyet haklar›n›n tam manas›yla
belirlenememesi de, sürdürülebilir orman yönetimi ve dolay›s›yla sertifika-
land›rma aç›s›ndan baflka bir darbo¤az olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Nitekim, sertifikaland›rma uygulamalar›, orman kaynaklar›n›n uzun dönem
kullan›m haklar›n›n saptanmas›n›, yerli halk›n yasal veya geleneksel hak-
lar›n›n tan›nmas›n›, bu kesimlerle kullan›m haklar› ve mülkiyet aç›s›ndan
oluflacak problemleri çözmek için gerekli bir mekanizman›n oluflturulmas›n›
gerektirmektedir. 
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Sertifikaland›rma süreci aç›s›ndan, yürürlükteki yasalara uymak da temel
gereklerden birisi olmaktad›r. Ancak, yürürlükteki mevzuat yap›s› ormanlar›n
sürdürülebilir iflletimini desteklemekten öte, engelleyici bir yap›dad›r.  Bu
itibarla, yine sertifikaland›rma sürecinin temel gereklerinden birisi olarak,
orman kaynaklar›n›n çok boyutlu de¤erlerini ortaya koyacak, halk›n karar
süreçlerine kat›l›m›n› sa¤layacak, yerli halk›n geleneksel haklar›n›
tan›yacak, halka bilgiye eriflme f›rsatlar›n› sa¤layacak, mülkiyet haklar›n›n
tam olarak saptanmas›n› destekleyecek bir yasal çerçevenin oluflturulmas›
gerekmektedir.

2.3. Ormanc›l›k Sektörünün Ekonomik Yap›s›

OGM katma bütçe gelirleri y›llar itibariyle, 1998 hariç, dengede kalm›fl ve
1998'den bafllayarak aç›k vermeye bafllam›flt›r (yaklafl›k 6 trilyon TL). OGM
döner sermayesi ise, en son 1995'te “kâr” ile, 1996'da denk olarak
kapanm›fl, 1997’de ise yaklafl›k 15 trilyon aç›k ile sonuçlanm›flt›r. Bu duru-
mun a¤›rlaflarak, ancak daha kötüsü kronikleflerek sürece¤i genel bir bek-
lentidir (GERAY, 1999).

Ucuz odun hammaddesi ithali, dolay›s›yla fiyatlar›n düflüflü, sat›fllar›n azal›fl›
gibi pazarlamayla iliflkili problemler ve OGM döner sermayesinden yap›lan
kamu hizmeti karakterindeki harcamalar, gelir kay›plar› ve çeflitli flekillerle
yap›lan transfer ödemeleri, orman kanunu uyar›nca yap›lan sat›fllar gibi sis-
temden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, ülkemiz ormanc›l›k sektörünün
ekonomik sürdürülebilirli¤i noktas›nda ciddi darbo¤azlar yaflanmaktad›r. 

Ekonomik sürdürülebilirlik, sürdürülebilir orman iflletmecili¤inin üç temel
bilefleninden birisi olmaktad›r. Bu itibarla sürdürülebilir orman iflletmecili¤inin
gerçeklefltirilmesi için sektörün içinde bulundu¤u ve sertifikaland›rma süreci
aç›s›ndan ciddi bir darbo¤az teflkil edebilecek olan bu durumun ortadan
kald›r›lmas› için gerekli önlemlerin al›nmas› gerekmektedir. 

Nitekim sertifikaland›rma düzenlemesi içerisinde, orman iflletmelerinin
çevresel, sosyal ve uygulama maliyetlerinin dikkate al›nmas› suretiyle,
ekonomik hayatiyetlerini sa¤lamaya çal›flmas› öngörülmektedir. Ayn›
zamanda, orman iflletmecili¤i ve pazarlama faaliyetlerinin orman ürünlerinin
yöresel olarak ifllenmesini ve en uygun kullan›m›n› destekleyecek bir yap›ya
kavuflturulmas›n› gerektirmektedir. Sertifikaland›rma, bir yandan ormanlar›n
ekolojik verimlili¤ini sürdürülebilmesi için gerekli yat›r›mlar›n gerçekleflmesi-
ni, di¤er yandan orman ürünleri hasad›n›n, sürekli olarak hasada olanak
tan›yacak düzeyin üzerine aflmamas›n› flart koflmaktad›r.  
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Di¤er taraftan sertifikaland›rman›n, ormanc›l›k etkinliklerinin çevresel
maliyetlerinin üretim maliyetleri aras›na sokulmas›nda, baflka bir deyiflle,
içsellefltirilmesinde rol oynayabilece¤i de ifade edilmektedir. Zira
günümüzde orman sahipleri için, çevresel maliyetleri dikkate alma,
dolay›s›yla bunlar› sat›fllara yans›tma zorunlu de¤ildir. Bu husus, çevresel
muhasebeye (yeflil muhasebe) haz›rlanma bak›m›ndan da önemlidir
(GERAY, 1999).

2.4. Ormanc›l›k Sektörünün Sosyal Yap›s›

Sürdürülebilir orman iflletmecili¤i ölçüt ve göstergelerin gelifltirildi¤i
süreçlerde ve de orman iflletmelerinin ba¤›ms›z kurumlar taraf›ndan teftifl
edilmesi süreci olarak özetlenebilecek olan sertifikaland›rma sistemleri
bünyesinde sosyal gözetifller olarak yerini alan prensiplerde; ormanc›l›k
teflkilat› ve toplum aras›nda sa¤lam iliflkiler kurarak, ormanlar›n
sürdürülebilir iflletmecili¤inin sa¤lanmas›, yerel toplumlar›n ekonomik ve
sosyal yönlerden kalk›nd›r›lmalar›, sivil toplum örgütleri de dâhil olmak
üzere, çeflitli etki ve ç›kar gruplar›n›n karar süreçlerine dâhil edilmesi, halk›n
ormanlar›n ifllevleri ve sürdürülebilir iflletimi hususunda bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi konular› üzerinde önemle durulmaktad›r (DURUSOY,
2002).

Bununla birlikte, ülkemizde DO‹’lerin öncelikli hedef kitlesini orman köylüleri
oluflturmas›na ra¤men, DO‹ örgüt yap›s›nda orman köylüleriyle orman
teflkilat› aras›nda, karfl›l›kl› etkileflimleri düzenlemeye yönelik bir halkla
iliflkiler birimi bulunmamakta ve dolay›s›yla DO‹’de halkla iliflkiler faaliyetleri,
yönetici konumundaki teknik elemanlar›n bireysel çabalar›yla s›n›rl› kalmak-
tad›r (TÜRKER, 2000). 

Orman-halk iliflkilerinde yeterli mesafe al›namamas›n›n bir di¤er nedeni de,
orman kayna¤›n›n yönetiminde, iflletilmesinde ve korunmas›nda bu kayna¤a
en yak›n olan orman köylüsü kesiminin ve köy tüzel kifliliklerinin kat›l›m›n›n
göz ard› edilmesi olmaktad›r (TÜRKER, 1999). Benzer flekilde, Sivil Toplum
Örgütleri de, art›k ormanc›l›k teflkilat›n›n dikkate al›nma önceli¤i bulunan
hedef kitleleri aras›ndaki yerini alm›flt›r. Sivil toplum örgütleri
sertifikaland›rma uygulamalar›n›n gerçeklefltirilmesini desteklemekte ve
hatta kendi sertifikaland›rma sistemlerini oluflturmaktad›rlar.

Ülke k›rsal nüfusunun yar›s›n› teflkil eden orman köylülerinin ekonomik yön-
den geliflmelerinin sa¤lanamad›¤› ve bu nedenle öncelikle yararlan›lacak
kaynak olarak ormanlar› gördükleri, hayat flartlar›n› devam ettirebilme nok-

20

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2007



tas›nda ormanlara çeflitli flekillerde hasar verdikleri bilinmektedir. Bu itibarla,
orman köylülerinin sosyo-ekonomik koflullar›n›n gelifltirilmesi, gerek orman
kaynaklar›na olan bask›lar› azaltarak, orman iflletmecili¤i faaliyetlerinin daha
etkin bir hale getirilebilmesi, gerekse sürdürülebilir orman iflletmecili¤inin
sosyal boyutunun tamamlanabilmesi amac›yla, öncelikli olarak
sa¤lanmal›d›r.

Sürdürülebilir orman iflletmecili¤inin temel bileflenlerinden birisi olarak,
sosyal yap›n›n sürdürülebilirli¤i anlafl›lmal›d›r. Bu özellik, ülkemiz
koflullar›nda son derece önemli olmaktad›r. Nitekim, k›rsal nüfusun yar›s›
orman kayna¤›n›n içerisinde veya bitifli¤inde hayatlar›n› sürdürmektedir.
Ancak genel olarak sertifikaland›rma standartlar›nda yerel halk olarak tabir
edilen bu kesimin Türkiye’deki sosyo-ekonomik durumlar› sertifikaland›rma
aç›s›ndan önemli darbo¤azlardan birisi olabilecektir. 

Bununla birlikte, Türkiye ormanc›l›¤›nda, özellikle sosyal iliflkileri düzenle-
meye yönelik bir birim yer almaktad›r. Bu birim,  Orman Bakanl›¤›na ba¤l›
ana hizmet birimlerinden birisi olan, ormanlar›n korunmas›, gelifltirilmesi ve
geniflletilmesini gerçeklefltirmek, orman içi ve bitifli¤indeki köylerin sosyal ve
ekonomik geliflmelerini sa¤lamak amac›yla kurulmufl olan, Orman ve Köy
‹liflkileri Genel Müdürlü¤ü (ORKÖY) olmaktad›r (TÜRKER, 2000). Bu biri-
min varl›¤› sertifikaland›rma aç›s›ndan olumlu say›labilecek bir durum
olmaktad›r. Nitekim sertifikaland›rma sosyal yap›n›n güçlendirilmesi için
yeterli bir kurumsal yap›n›n varl›¤›n› flart koflmaktad›r.

Yine benzer flekilde, Orman Köylülerinin Kalk›nmalar›n›n Desteklenmesi
Hakk›nda Kanun (2924 Say›l› Kanun), orman köylerinin kalk›nd›r›lmas›
amac›yla ç›kar›lm›flt›r. Bu aç›dan sertifikaland›rman›n öngördü¤ü sosyal
yap›n›n desteklenmesi için yasal çerçevenin oluflturulmas› noktas›nda olum-
lu bir tablo ortaya koymaktad›r. Sertifikaland›rma orman köylüleri için,
sürdürülebilir orman yönetimini güvece alt›na alma yolunda kazan›labilecek
haklar ve k›rsal geri kalm›fll›¤› gidermeyi gündeme getiren ölçütler yönünden
bak›ld›¤›nda, olumlu sonuçlar do¤urabilece¤i gözlemlenilmektedir (GERAY,
1999).

Nitekim, sertifikaland›rma, orman kaynaklar›yla ilintili etki ve ç›kar
gruplar›yla, sürdürülebilir orman yönetimini gerçeklefltirmek üzere sa¤l›kl› bir
iletiflim kurulmas›nda anlay›fl ortakl›¤›n›n oluflmas›nda da itici bir güç olarak
dikkat çekmektedir. Böylece, iletiflimsizlik ve bilgi eksikli¤inden kaynaklanan
çat›flmalar›n büyük ölçüde ortadan kalkmas› ve gerçekçi önerilerin gündeme
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gelmesi beklenmektedir (GERAY, 1999). Bu yüzden, gönüllü ve ba¤›ms›z
orman sertifikaland›rma sistemleri gibi, nitelikli teminat sistem ve program-
lar›n›n potansiyel etkilerinden; halk, ormanlar ve ormanc›l›k aras›ndaki
iliflkilerin düzenlenmesi noktas›nda yararlan›lmal›d›r (ANON‹M, 2000). 

Ayn› zamanda, sertifikaland›rman›n, piyasa tabanl› bir sistem yap›s›na sahip
olmas›, baflka bir ifadeyle, sertifikaland›rma mekanizmas›n›n iflleyebilmesi
için piyasada sertifikal› odunlara talep oluflmas› gerekmesine ve nihai tüketi-
cilerden gelen talebin zay›f olmas›na karfl›n, dünya odun endüstrisinde, pe-
rakendeciler, toptanc›lar ve üreticiler sertifikal› odun ticaretinde, de¤erli bir
halkla iliflkiler arac› olarak avantajlar bulmaktad›rlar. Nitekim, hükümetler ve
ticaret kurumlar›, sertifikaland›rmay› hedef kitlelerine ulaflmak için yeni bir
iletiflim kanal› olarak görmekte ve benimsemektedirler (ANON‹M, 2000).

SONUÇLAR ve ÖNER‹LER

Genel olarak Türkiye ormanc›l›¤›n›n sürdürülebilir orman yönetimi
kapsam›nda her aç›dan sorunlara sahip oldu¤u ifade edilebilir. Bununla bir-
likte, en önemli sorun alanlar› aras›nda; odun hammaddesi üretimi eksenli
ormanc›l›k anlay›fl›, tüm ülke için genel ve tek tip amaçlar›n dikkate al›nmas›,
kurumsal yap›daki sorunlar, yasal düzenleme sorunlar›, halkla iliflkiler ve
kat›l›m sorunlar›, yöresel koflullar ve taleplerin dikkate al›nmamas›, mülkiyet
sorunu, ekonomik sürdürülebilirlik sorunu, orman köylülerinin sosyo-
ekonomik koflullar›, vb. birçok sosyo-ekonomik kapsaml› sorun ön plana
ç›kmakta ve Türkiye orman kaynaklar›n›n sürdürülebilir yönetimine engeller
teflkil etmektedir. 

Dünya ormanc›l›¤›nda benimsenen ölçüt ve göstergeler, bu sorun
alanlar›n›n tespiti ve önceliklendirilmesi, böylelikle stratejik yönetim
anlay›fl›n›n benimsenmesi aç›s›ndan önemli f›rsatlar sa¤lamaktad›r. Ölçüt
ve göstergelerin muhtemel faydalar› içinde; sürdürülebilir orman yönetimine
iliflkin bilinç düzeyinin ve politik deste¤in artmas›, ormanlar›n durumu ve
de¤iflimine iliflkin, farkl› düzeylerde, bir raporlama arac› sa¤lamas›, çevresel
yönetim sisteminin oluflturulmas›nda, yönetim hedeflerine dönük geliflmeleri
ölçme seçene¤i sunmas› ve böylelikle stratejik orman yönetiminin desteklen-
mesi ve sertifikaland›rma ve yeflil etiketleme için zemin teflkil etmesi ön
plana ç›kmaktad›r.

Yine sertifikaland›rman›n amaçlar›ndan birisi de; ormanlar›n nas›l yönetilme-
si gerekti¤i hakk›nda çok tarafl›, kat›l›mc› bir anlaflman›n olmas›n› ve orman
iflletmecili¤i ve orman ürünleri ticaretinde fleffafl›k art›fl› sa¤lamak olmaktad›r
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(ELLIOTT, 1999). Yine, ilgi gruplar›n›n güveninin kazan›lmas› bu kapsamda
orman sertifikaland›rman›n baflka bir amac› olmaktad›r. Belirli orman yöneti-
mi gereksinimlerinin sertifikaland›r›lmas› ilgi gruplar› aras›ndaki
anlaflmazl›klar› azaltmaya yard›mc› olabilecektir. Sertifikaland›rma orman
yöneticileri ve sahiplerine do¤al kaynaklar›n sorumlular› olarak güven
oluflturabilmektedir (BASS ve SIMULA, 1999). 

Ayr›ca, üçüncü flah›s sertifikaland›rma, ilgili yap›sal problemlerin sektörel
düzeyde çözümlenemedi¤i durumlarda mevzuat uygulamalar›n etkisini
art›rmada kullan›labilir (BASS ve SIMULA, 1999). Üretim faaliyetlerinin ileri
derecede kontrolü ve yasa d›fl› faydalanmalar›n azalt›lmas›, çevresel
maliyetlerin ürün fiyatlar›nda içsellefltirilmesi (ELLIOTT, 1999), tüketicilere
ürün kalitesi hakk›nda bilgi vermek, yasalar›n ve kontrolün uygulanmas›n›
desteklemek (RAMETSTEINER, 2000) gibi çok de¤iflik farkl› amaçlardan da
söz edilmektedir.

Dünya’da art›k orman kaynaklar›n›n su havzalar› baz›nda yöresel talepler
do¤rultusunda, sivil toplum örgütlerinden yerli halka var›ncaya kadar,
ormanc›l›k sektörünün etkileflimde oldu¤u kesimlerin karar süreçlerine dâhil
edilmesi suretiyle iflletimi giderek kabul görmektedir. Bu noktadan hareketle,
ülkemiz ormanc›l›¤›nda da benzer flekilde ormanc›l›k faaliyetlerinin esasen
yürütüldü¤ü taflra birimleri gerekli olan personel ve yetkiyle donat›larak ifllet-
mecili¤in yersellefltirilmesi, etkin ve verimli bir hale getirilmesi gerekmekte-
dir. Orman kaynaklar›n›n çok boyutlu de¤erlerini ortaya koyacak, halk›n
karar süreçlerine dâhil edilmesini sa¤layacak, yerli halk›n geleneksel hak-
lar›n› tan›yacak, halka bilgiye eriflme f›rsatlar›n› sa¤layacak, mülkiyet hak-
lar›n›n tam olarak saptanmas›n› destekleyecek bir yasal çerçevenin
oluflturulmas› gerekmektedir. 

Benzer flekilde, uzun vadeli orman koruma ve yönetim politikalar› geliflti-
rilmesi amac›yla, ifl çevreleri, gönüllü kurulufllar, bilim adamlar›, teknokratlar,
yerel gruplar, yerli halk, baflka bir ifadeyle, orman köylüleri ve yerel yönetim-
ler ile birlikte çal›flmak gerekti¤i ifade edilmektedir. Bu noktada, ormanc›l›k
sektörünün ülke, sektör, iflletme ve proje silsilesindeki amaçlar›na ulaflmak
ve orman kaynaklar›n› sürdürülebilir iflletmecili¤ini sa¤lamak amac›yla,
hedef kitlesini teflkil eden tüm kesimlerle iyi iliflkiler içerisinde olabilmek için
etkin ve verimli bir halkla iliflkiler program› takip etmelidir. 

Özetle, gerek sürdürülebilir orman yönetimi aç›s›ndan en önemli sorun alan-
lar› olarak gözüken sosyo-ekonomik kapsaml› sorunlar, gerekse de di¤er
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sorun alanlar›n›n çözümü aç›s›ndan, ölçüt ve göstergeler ile
sertifikaland›rmadan, yard›mc› araçlar olarak yararlan›lmas› düflünülebilir.
Bununla birlikte, uluslararas› veya bölgesel süreçlerde ortaya konulan ölçüt
ve göstergeler genel bir çerçeve ifllevi görmektedir. Do¤al olarak, her ülkenin
bu arada Türkiye’nin de, kendine özgü ormanc›l›k sistemi ve orman kay-
naklar› bulunmakta, bu nedenle bu ölçüt ve gösterge listesinin, ülkemizin
kendi flartlar›na göre yeniden düzenlenmesi ve uyumlulaflt›r›lmas› gerek-
mektedir. Yine bu ölçüt ve gösterge sistemiyle ba¤lant›l› olarak, ulusal
orman sertifikaland›rma sisteminin temelleri at›lmal›d›r. 
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ERZURUM KIRSALINDA YAfiAYAN KADININ 
KIRSAL KALKINMA VE TOPLUMDA YER‹

Sibel KADIO⁄LU* - Esra AKPINAR* - Tülay D‹Z‹KISA*

Canan KAYA* - Ümran KÜÇÜKÖZDEM‹R* - P›nar UYSAL*
ÖZET

Çal›flma, 2008 y›l›nda Erzurum’un köylerinde yürütülmüfltür. Çal›flman›n amac›;
g›da üretiminde özellikle hayvansal üretimde büyük rolü olan k›rsal kad›n›n toplum-
sal statüsünü belirlemek ve farkl›l›klar› ortaya koymakt›r. K›rsal kalk›nma tar›ma
tar›mda k›rsal kad›nlara dayanmaktad›r. K›rsal kad›nlar tar›msal aktivitelerde
y›llard›r önemli rol oynarlar. Ayr›ca bu rollerinin yan› s›ra çocuk do¤urmak ve büyüt-
mek, ev iflleri, yemek- ekmek yapmak, temizlik gibi bir tak›m sorumluluklar› da
vard›r. De¤erlendirmeler sonucunda k›rsal kad›n›n k›rsal hayat›n sürdürü-
lebilirli¤inde ana unsur olarak vazgeçilmez bir de¤er oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Kad›n›n toplumsal statüsü sosyal, kültürel, geleneksel ve ekonomik birçok faktörün
etkisi alt›ndad›r. Kad›nlar tar›mdaki büyük rolüne ra¤men orant›l› olarak sosyal ve
ekonomik fayda sa¤layamamaktad›rlar. Bu nedenle ekonomiye dayanan sorunlar›n
k›rsal kad›n›n göçü önlenerek, bulundu¤u ortamda çözüme kavuflturulmas› gerek-
mektedir. Özellikle kad›nlar›n tar›m ve e¤itim imkânlar› art›r›lmal›d›r.

Anahtar kelimeler: K›rsal kad›n, tar›m, sürdürülebilir k›rsal kalk›nma, sosyal rol

The Role in the Rural Development and Society of the Woman Who Has
Been Living in Erzurum Rural

ABSTRACT

The study was carried out in 2008 in the villages of Erzurum. The aim of this study
is to determine and identify the differences in social status of rural women who have
a big role in agricultural activities particularly in animal production. While the rural
development of Erzurum is based on agriculture, agricultural production is based on
rural women. Rural women have played  very important role  in agricultural activities
for years. In addition to this they have other responsibilities such as child bearing
and child raising, house keeping, cooking, baking, cleaning, etc. The findings of this
study suggest that, rural woman are the basic elements and significant factors in
maintaining of rural life. This research showed that in rural development, there are
many factors which have an effect on the social status of women for example cul-
tural, social, traditional and economic. Although the proportion of women in agricul-
ture is very high, women do not gain any social and economic benefits in return.
Thus, it is necessary to solve economic problems and prevent migration of rural
woman. Especially agricultural and educational opportunities for women should be
increased. 

Key words: Rural woman, agriculture, sustainable rural development, social role

* Do¤u Anadolu Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü-ERZURUM
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G‹R‹fi

Dünyan›n neresinde olursa olsun insano¤lunun beslenmeye beslenmek
içinde üretmeye ihtiyac› vard›r. Küresel ›s›nman›n getirdikleriyle iklimsel ve
ekolojik de¤iflim yaflayan dünyada artan hatta var olan nüfusu beslemek
daha da önemli bir hal alm›flt›r. Bu nedenle sürdürülebilir k›rsal kalk›nman›n
sa¤lanmas› gerekmektedir. H›zla de¤iflen dünyada yaflam›m›z› sa¤layan
kaynaklar›n sürdürülebilirli¤i büyük önem tafl›maktad›r.  K›rsal kalk›nmada
temel amaç, do¤al ve kültürel varl›klar›n bozulmadan olduklar› yerde
muhafaza edilmesi ve var olan potansiyelin yerinde de¤erlendirilmesidir.
Bunlardan biri de hiç flüphesiz sa¤lam bir toplumun temel tafl› olan
kad›nlar›n, toplumsal ifl ve yaflam flartlar›n› kentlere paralel olarak oldu¤u
yerde gelifltirmek, onlar›n k›rsal kalk›nmada sürdürülebilirli¤ini sa¤lamakt›r. 

K›rsal hayat›n sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas›nda baflrolü oynayan k›rsal
kad›nlar öncelikle anad›r, sonra gerek evde gerekse d›flar›da tüm ifllerin
kurucusu, yürütücüsü ve sonland›r›c›s›d›r. Sabah›n ilk saatlerinden gün
sonuna kadar sürekli çal›flan görünmez bir iflçidir. Tüm bu iflleri yaparken
takdir edilmek bir kenara ücretlendirilmezler, yapt›klar› ifller yapmakla
yükümlü olduklar› do¤al görevleri olarak kabul edilir ve hak ettikleri sosyo-
ekonomik konumun yan›ndan dahi geçirilmezler. Çal›flman›n yap›ld›¤› baz›
alanlarda anket yap›lmas› gereken kifliler olmalar›na ra¤men ‘’onlar bilemez
bize sorun’’ fleklinde de¤erlendirilecek kadar cinsiyet ayr›mc›l›¤›na maruz
kalan ve s›n›f d›fl› muamele gören de onlard›r. Kad›nlar›n rolleri ve toplum-
sal s›n›f› geleneksel olarak belirlenmifl bu durum insanlar›n bencillik ve zor-
bal›¤›yla daha da korkunç bir hale getirilmifltir. Ev, tarla, ba¤-bahçe ifllerinin
en çok emek gerektiren ifllerini üstlenen kad›n yevmiyesiz iflçi s›n›f›na dâhil
edilmifltir. Yaflam standartlar›n›n gerisinde yaflam›n› sürdürmesi yan› s›ra
yoksulluk ve az geliflmiflli¤inde üstesinden gelmesi beklenen biri haline
gelmifltir. 

Y›llar boyunca bu görevlerle belli bir s›n›fa dâhil edilmeyi bekleyen kad›nlar
sabr›n karfl›l›¤›n› alm›fl art›k karar verme mercii olmufltur. Birçok yerde
koyun sa¤ma olay›ndan vazgeçmeleri nedeniyle hayvanc›l›¤› büyükbafl
yetifltiricili¤ine yönlendiren, o sene hangi ürünün yetifltirilece¤ine karar
veren, evin g›da ve di¤er ihtiyaçlar›n›n teminine de flekil kazand›ran
kad›nlard›r.  Tüm bunlara ra¤men kad›nlar, k›rsal yaflamda yine de üretici-
çiftçi olarak ne di¤erleri nede kendileri taraf›ndan kabul edilmemektedir.
Sadece iflgücü olarak de¤erlendirildikleri ve kendilerini y›llarca o flekilde yani
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küçük aile iflletmelerinin vas›fs›z iflçisi olarak tan›tt›klar› halde bu özellik-
lerinden dahi uzaklaflma e¤ilimindedirler ve üretici olmaktan ziyade tüketici
olmak istemektedirler. 

K›rsal alanda sulama, kaliteli girdi temini, ulafl›m, mekanizasyon, sa¤l›k,
e¤itim vb. gibi alt yap› yetersizlikleri nedeniyle kaliteli ürün ve yüksek veri-
min al›nmas› mümkün olmamaktad›r. Tar›m›n son y›larda kar getirmemesi
dolay›s›yla kazançlar›n›n ancak ev ihtiyaçlar›n› gidermesi ço¤unun bunu
dahi elde edememesi onlar› tar›mdan uzaklaflt›rmaktad›r. Y›llar›n getirdi¤i
yorgunluk ve b›kk›nl›k genç nesillere de aktar›lmakta onlar›n bir flekilde bu
ortamdan uzaklaflmalar› için çal›fl›lmaktad›r. Halbuki toplumda ve ailede
s›ras›yla tar›msal üretimde, e¤itimde, sa¤l›kta, g›da ve beslenme alan›nda
oldukça fazla sorumluluk yüklenen kad›nlar›n kalk›nmaya kat›l›m pay›n›n
art›r›lmas›n›n sa¤lanmas›, hem ülke ekonomisi hem de kad›n›n statüsü
aç›s›ndan çok önemlidir.

Bu araflt›rmada Erzurum k›rsal›nda yaflayan kad›nlar›n toplumdaki yeri; cin-
siyet iliflkileri ve sosyal iliflkiler çerçevesinde tar›msal aktivitelerine ve k›rsal
kalk›nmaya akseden yans›malar›yla ele al›nmaktad›r. 

I- MATERYAL VE YÖNTEM

Çal›flma alan› Erzurum ilini kapsamakta olup, ilçe ve köyler gayeli olarak
(tarla tar›m› ve hayvanc›l›¤›n yo¤un oldu¤u) seçilmifltir. Ele al›nacak örne¤in
Erzurum ilini en iyi flekilde temsil etmesini sa¤lamak amac›yla yani sosyal,
kültürel ve do¤al özelliklerini yans›tacak bilgiler do¤rultusunda seçilmesine
dikkat edilmifltir. Kuzeyde ‹spir, Tortum ve Narman, do¤u-bat› istikametinde-
ki Aflkale, Merkez, Pasinler ve Horasan ilçeleri ile güneydeki H›n›s
ilçelerinden her birisinde iki köy ziyareti uygun görülerek toplam 16 köy ve
her köyde 10 tar›m iflletmesinden birer kad›nla anket çal›flmas›
planlanm›flt›r. Geçersiz say›labilecek anketler olabilece¤i göz önüne
al›narak köy bafl›na anket say›s› bir art›r›lm›fl ve böylece toplam örnek say›s›
176 olarak belirlenmifltir.

Araflt›rmada zaman ve maddi aç›dan popülasyonu temsil edecek minimum
örnek say›s›n›n bulunmas› hedeflenmifl, örnek iflletme ve anket say›s›n›n
belirlenmesinde basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullan›lm›flt›r (Ç‹ÇEK ve
ERKAN, 1996). Örnek büyüklü¤ü hesaplan›rken %95 güven s›n›r› ve
popülasyon ortalamas›n›n %10’u kadar bir hata pay› ile çal›fl›lm›flt›r.
Kad›nlar›n ailevi ve toplumsal rolü, statüsü ve önemine iliflkin genifl veriler
yap›lan sohbetlerden ve anketlerden elde edilmifltir. Analizlerde SPSS ve
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EXCEL programlar› kullan›lm›fl, sonuçlar kat›l›mc›lar›n frekans (f) ve yüzde
(%) da¤›l›mlar› al›narak yorumlanm›flt›r.

II- ARAfiTIRMA BULGULARI VE TARTIfiMA

1. Aile Yap›s›-Genel Durum

Kad›n›n toplumsal statüsünü belirleyebilmek birçok faktörün etkisi alt›nda
oldu¤u için oldukça zordur. Özellikle cinsiyet farkl›l›¤› ve aile içerisindeki
durumu yerinin flekillenmesinde oldukça etkilidir. Toplumun en küçük ama
en etkin birimi olan aile ve aile yap›s› kad›n›n durumunu flekillendirmektedir.
Geleneksel olarak k›rsal alanlarda, erkeklerin ve kad›nlar›n cinsiyetlerine
göre belirlenen ve sürdürülen görevleri bulunmaktad›r. Genellikle bir kad›n
ev ifllerinden, yemek piflirmekten, su ve odun tafl›maktan veya çocuklar›na
bakmaktan sorumludur. Bu ifllere ilaveten çiftlik ifllerinin de pek ço¤unu
kad›nlar yapmaktad›r. Hayvanlar›n sa¤›m›, yemlenmesi, kümes hayvan-
lar›n›n tüm iflleri, tezek yap›m› sa¤›lan sütün ifllenmesi, çapa bitkilerinin
çapas›, bostan iflleri hep kad›nlar taraf›ndan yap›lmaktad›r. Erkek ve
kad›nlar aras›ndaki bu rol farkl›l›¤› köyün yerleflim yerine, di¤er köylerle olan
uzakl›k ve yak›nl›¤›na köy, ilçe ve flehir merkeziyle olan ulafl›m imkânlar›na
yine bu birimlerle olan iletiflimin az ya da çok olufluna ba¤l›d›r. 

Çal›flma alan›n› da¤, vadi ve ova köyleri oluflturmaktad›r. ‹ncelenen tar›msal
iflletmelerin, dolay›s›yla anket yap›lan k›rsal kad›nlar›n  % 18,8’i da¤, % 50’si
vadi %31,3’ü ise ova köyünde ikamet etmektedir. Tüm köylerin ulafl›m
imkânlar› mevcuttur ve di¤er köy ve kasabalarla so¤uk ve sert geçen k›fl
aylar› hariç kolayl›kla iletiflim kurulabilmektedir.

Yap›lan çal›flmada sosyal iliflkiler ve toplumlar aras› diyalogu belirlemek
amac›yla kad›nlar›n do¤um yerleri incelenmifl, k›z al›p vermelerin öncelikle
köy içerisinde oldu¤u daha sonra yak›n köylerin tercih edildi¤i belirlenmifltir.
Kad›nlar›n; % 51,7’si yaflad›¤› köy, % 23,3’ü farkl› bir köy, % 22,7’si ilçe, %
2,3’ü de il do¤umludur. K›saca kad›nlar kendi köylerinden evlendirilmekte-
dirler, ilden köye gelin nadiren görülmektedir. Yine görüflme yap›lan k›rsal
kad›nlar›n yafl ortalamas› % 44.7 olup, % 47.7’si ilk okul mezunudur, %
40,3’ü ise okur-yazar de¤ildir. Bunun nedeni ise gelinlerin ifllerini öne sü-
rerek anket çal›flmalar›n› yapmak üzere kay›nvalidelerini, annelerini adres
göstermeleri olmufltur. Daha önce yap›lan çal›flmalarda oldu¤u gibi
görüflmelerde ve aile içerisinde kad›n›n statüsünü;  evli olmak, birinci efl
olmak, çocuk sahibi olmak özellikle erkek çocuk anas› olmak ve yafll› olmak
gibi faktörler etkilemekte, gelifltirip büyütmektedir (ANON‹M, 2000).

29

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2007



Yine kad›nlar›n büyük bir k›sm› (% 84,7-% 79,5) evli ve sa¤l›kl›d›r. ‹kinci
evlili¤i olanlar ve ikinci efl(kuma) olanlarda olmas›na ra¤men oran oldukça
düflüktür, boflanma olay› ise hiç yoktur. Evli olan kad›nlar›n % 19,4’ü 18
yafl›nda evlenmifltir, bunu s›ras›yla 20,17 yafl evlilikleri takip etmektedir.
Türkiye’de kad›n›n statüsüne ait baz› resmi rakamlara göre; kad›nlar›n %
15’i 15-19 yafl aras› evlenmektedir. Evlenme yafl› ortalama 19,5’dur
(ANON‹M, 2008a). Zaten Türk Medeni Kanununa göre evlenme yafl› kad›n
erkek 17 yafl›n bitimi olarak belirlenmifltir (ANON‹M, 2008b). Kad›nlar›n
ço¤unlu¤unun k›rk yafl üstünde olduklar› göz önüne al›n›rsa eski zamanlar-
da oldu¤u gibi çok küçük yafl evlilikleri görülmemektedir. Eskiden erken
evliliklerin nedeni tar›msal iflletmelerde duyulan iflgücü ihtiyac› ile nüfusun
bir an önce artmas›n› sa¤lamak ifllerin azalmas›n› temin etmekti (ÖZGEN,
1984), ancak bugün kad›nlar çok çocuk sahibi olmak istememektedirler,
önemli olan çocuklar›na rahat bir gelecek sa¤lamakt›r. Zaten kad›n do¤um
uzmanlar› da Türkiye için ideal evlenme yafl›n›n 23-28 yafl aras› oldu¤unu
ifade etmektedir. Kad›nlar›n büyük bir k›sm› görücü usulüyle evlenmifl
küçümsenmeyecek bir oranla isteyerek evlenme de ikinci s›ray› alm›flt›r
(Tablo 1). Önemli husus erken evliliklerin olmamas› de¤ildir, elbette kiflilerin
isteklerine göre bu yafl de¤iflebilir. Ama önemli olan nokta özellikle
kad›nlar›n zor kullan›larak istemedikleri evliklere veya yapt›r›mlara gidilme-
sidir ki çal›flmada bu tür vakalara rastlan›lmam›flt›r. Akraba evlili¤inin az
olmas› k›rsal nüfusun bilinçlendi¤ini göstermektedir. Yap›lan sohbetlerde
akrabalar aras› evlilikte birçok sorunun yafland›¤›, ailevi geçimsizlik ve
anlaflmazl›klar›n daha fazla oldu¤u ayr›ca çocuklar›n sakat do¤du¤u ifade
edilmifltir. 

Tablo 1. K›rsal Kad›nlar›n Evlilik Biçimleri

Evlilik fiekli Frekans %

Akraba evlili¤i 9 5,3

Görücü usulü 114 67,1

‹steyerek evlenme 30 17,6

Kaçma 11 6,5

Kaç›r›lma 4 2,4

‹kinci evlilik 2 1,2

Toplam 170 100,0
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Buna ilaveten akraba evlili¤ini istemediklerini mümkünse köy d›fl› evlili¤i ter-
cih ettiklerini, aile bask›s›yla zoraki evliliklerin ve kaç›r›lma olaylar›n›n eskide
kald›¤›n› art›k gençlerin anlafl›p isteyerek evlendiklerini de ifadelerine ekle-
mifllerdir. Boflanm›fl kad›na rastlan›lmamas› üzerine neden boflanma
olmad›¤› sorulmufl al›nan cevaplarda kad›nlar›n % 80,1’i aldatma, iftira gibi
çok büyük neden olmad›kça efllerin boflanmas›na iyi bak›lmayaca¤›n› belirt-
mifllerdir. 

‹kamet ettikleri evlerin; % 61,9’u koca (efl),  % 33,5’u ise baba yani kay›npe-
der üzerine kay›tl›d›r, % 4,5 gibi az bir oranda kiral›k evde ikamet etmekte-
dir (Tablo 2). Oturulan evlerin 91 tanesi betonarme (büyük bir k›sm› deprem
sonras› yap›lm›fl) 82’si tafl 3 tanesi de ahflap binad›r.

Tablo 2. ‹kamet Edilen Evin Kime Ait Oldu¤u

Ev kime ait Frekans %

Kendisine ait olanlar 109 61,9

Babas›na ait olanlar 8 4,5

Kiral›k evde oturanlar 59 33,5

Toplam 176 100,0

Evlerin büyük bir k›sm› soba ile ›s›nmaktad›r. Yakacak olarak % 28,4
oran›nda tezek % 27,8 odun, kömür ve tezek birlikte % 16,5 oran›nda ise
tezek ve odun ya da tezek ve kömür birlikte kullan›lmaktad›r. Yakacak olarak
kullan›lan teze¤in yap›m› tamam›yla kad›nlara aittir. 

Kad›nlar›n kendilerine ait tapulu arazi ya da bina varl›¤› sorusuna ise on bir
kifli olumlu cevap vermifltir. Bunlara ölen kocalar›ndan veya babalar›ndan
tarla ya da ev miras kalm›flt›r. Di¤er bir flekilde mülk sahibi olabilme ya da
bunlar›n üzerinde al›m-sat›m-kiralama gibi karar verme yetkisine de sahip
de¤ildir. Kocalar›, kardeflleri veya aile büyüklerinden biri bu iflleri takip
etmektedir. 

Çal›flmada çok az da olsa görülen kuma olay›n›n ana nedeni kad›n›n çocuk
do¤uramamas› ve erkek çocu¤unun olmamas›d›r. Çocuk sahibi olan
kad›nlar % 92,6 oran›ndad›r ve dört çocuk sahibi olan kad›nlar % 20,7 ile
baflta gelmektedirler (Tablo 3). Geleneklere göre evlenen kad›n›n çal›flmak
ve çocuk sahibi olmak gibi iki görevi vard›r (EGGHARDT ve GÜNEY, 1988).
Kad›n›n toplum içindeki yerini ço¤u zaman do¤urdu¤u çocuk bilhassa erkek
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çocuk belirlemektedir. Türkiye geneli için bir kad›n›n do¤um ortalamas›
2,6’d›r (ANON‹M, 2008a). Yine Türkiye’de istatistiklere göre çocuk do¤urma-
da ortalama yafl son befl y›l için 27,1 olarak aç›klanm›flt›r (ANON‹M, 2007).

Tablo 3. K›rsal Kad›nlar›n Do¤um Say›lar›

Do¤um Say›s› Frekans %

1-2 25 15,5

3-4 46 28,6

5-6 36 22,4

7-8 23 14,3

9-10 14 8,7

11-12 12 7,5

13-14 3 1,9

15 2 1,2

Toplam 161 100,0

Yafllara göre do¤um say›s› de¤erlendirildi¤inde 14-15 do¤umla 50-60’l›
yafllardaki kad›nlar ilk s›ray› almakta, bunu 70 yafl aral›¤›nda ki kad›nlar 11
do¤umla izlemektedir. Do¤urganl›k k›rk yafl ve alt›nda ise azalmaktad›r,
bunun nedeni ise do¤um kontrol olay›n›n kabul edilifli ve sa¤l›k
kurulufllar›nca takip edilmesiyle aç›klanmaktad›r. Yafllar› k›rk alt›nda olan
kad›nlar fazla do¤urmak istemediklerini çocuklar›n›n gelece¤ini düflünmek
zorunda olduklar›n› belirtmektedirler.

2. E¤itim ve Ö¤retimden Yararlanma

‹ncelenen k›rsal kad›nlar›n ço¤unlu¤u ilkokul mezunudur (% 47,7), buna
nazaran okur-yazar olmayanlarda çok fazlad›r (% 40,3). Son y›llarda yap›lan
kurs ve benzeri e¤itim çal›flmalar› ile okur-yazar olanlarda % 10,8
oran›ndad›r. (Tablo 4). K›z çocuklar›n›n % 87,4’ü erkek çocuklar›n % 60,1’i
ilkö¤retim ö¤retimden yararlanmaktad›r, son y›llarda k›z çocuklar› daha çok
ekonomik nedenlerle okutulamamaktad›r. Yinede tüm k›s›tl› flartlara ra¤men
% 4’lük yüksek okul ve üniversite ö¤renimi söz konusudur. Erkek
çocuklar›nda bu oran % 8,6’d›r.

32

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2007



Tablo 4. Kad›nlar›n Ö¤renim Durumlar›

E¤itim Durumu Frekans %

Okuma Yazmas› Yok 71 40,3

Okur-Yazar 19 10,8

‹lkokul 84 47,7

Ortaokul 2 1,1

Toplam 176 100,0

K›rsal kesimde özellikle uzak ve da¤›n›k yerleflim birimlerinde okul bulun-
may›fl›, sekiz y›ll›k ö¤retimin verilemeyifli nedeniyle tafl›mal› ö¤retim ya da
yat›l› ö¤retim gündeme gelmifltir. Bu da k›zlar›n gönderilememesinde büyük
bir etkendir, geleneksel tav›rdan kaynaklanma ihtimali az olsa da özellikle
e¤itim sisteminin flartlar›ndan ve ekonomik aç›dan s›k›nt›lar›n olmas› erkek
çocuklar›n›n ö¤renimine öncelik vermeyi gerektirmifltir. E¤itim kad›n›n
statüsü bak›m›ndan önemli bir araçt›r. Ancak birçok çal›flma tar›mda büyük
rolü olan kad›n›n e¤itim ve ö¤retimden eflit yararlanamad›¤›n› göstermekte-
dir (ARAT, 1992).

Tablo 5. Çocuklar›n Ö¤renim Durumu

Ö¤renim Durumu K›z Erkek

‹lkö¤retim 263 181

Lise 25 97

Yüksekokul 6 13

Üniversite 7 13

Toplam 311 304

Çal›flmada k›z çocuklar›n›n ço¤unun okumaya teflvik edilmesi ve okutulmas›
k›zlar›n okutulmad›¤› veya okutulmak istenmedi¤i düflüncesinin olmad›¤›n›
ortaya koymaktad›r. Görüflme yap›lan kad›nlar›n k›z ve erkek çocuklar›n›n
ö¤renim durumu Tablo 5’de görülmektedir. Bu tablo çocuklar›n okutulmak
istendi¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Özellikle kad›nlar k›zlar›n›n kendi-
lerinden daha iyi bir gelece¤e sahip olmas›n› arzu etmektedirler. 

K›rsal kad›nlara sorulan ne olmak isterdin sorusunun cevab›, kad›nlar›n %
51’inin okumufl olmay› istedi¤ini belirtmesi kesin ve aç›k olarak e¤itim mut-
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laka olmal› ifadesini pekifltirmektedir. Öncelikle okumak istediklerini sonrada
para kazanabilecekleri bir mesleklerinin olmas›n› dile getirmifllerdir (Tablo
6). Tar›ma dayal› bir mesle¤in tercih edilmemesi üzüntü vericidir. Bu tar›m
için ciddi bir tehdittir.

E¤itim kad›nlar›n özsayg›lar›n›n geliflmesine yard›m eden ve kendilerine
güvenlerini art›ran önemli bir faktördür. Okur-yazar olmak kad›nlar›n yeni
seçeneklerin fark›na varmalar›na ve rasyonel kararlar verebilmelerine
yard›mc› olur. Okur-yazarl›k insanlar›n gerekli bilgilere ulaflmalar› için gerek-
lidir ve do¤al kaynaklar› daha iyi kullanmalar› ve çevreyi korumalar›na
yard›mc› olmas› aç›s›ndan mutlaka gereklidir (SMYKE, 1991; BALLARA,
1992).

Çal›flma alan›nda; okuma yazma kurslar› ile okuryazarl›k oran› artm›fl ancak
okumay› bilhassa yazmay› zaman içerisinde unutmufllard›r, bunun nedeni
de kurs sürelerinin k›sa oluflu kurs sonras› kullan›m alanlar›n›n olmay›fl›yla
aç›klanmaktad›r.’’ Kitap dergi ya da gazete okuyor musun’’ sorusuna
kad›nlar›n % 31,8’i evet,  % 2,3 ise bazen cevab›n› vermifllerdir. En son ne
okudu¤u sorusuna ise % 46,7’si gazete (eline geçtikçe), % 46,7’si kitap
(genelde çocuklar›n hikâye kitaplar›) % 6,6 oran›yla ise dergi ve gazete
okuduklar›n› ifade etmifllerdir.

Tablo 6. Kad›nlar›n Evlenmeden Önce Ne Olmak ‹stedikleri

Ne Olmak ‹sterdin Frekans %

Ö¤retmen 45 25,6

Hemflire 14 8,0

Ev Han›m› 14 8,0

fiark›c› 3 1,7

Avukat 3 1,7

Hiç Düflünmemifl 23 13,1

Polis 3 1,7

Okumak 51 29,0

Herhangi Bir Paral› ‹fl Sahibi 6 3,4

fiehirde Gelin 2 1,1

Doktor 11 6,3

Terzi 1 ,6

Toplam 176 100,0
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Kad›nlar›n ço¤unlu¤u (% 85,8) ifllerinden arta kalan zamanlar›n› TV izle-
yerek geçirmektedirler. En çok seyrettikleri programlar ise %30’la kad›n
programlar›-dizi film-dini programlar üçlüsü olmufltur. S›ralamay› % 12 ile
dizi filmler, % 10 ile tüm programlar(ne olursa olsun) izlenilmesi takip etmek-
tedir. TV önemli bir kitlesel e¤itim arac›d›r, bofl zamanlar›n›n büyük bir
k›sm›n› TV izleyerek geçiren k›rsal toplumun tar›m programlar›n› seyret-
memesi takip etmemesi durumun belirtecidir. Tar›m›n ne kadar
önemsendi¤ini apaç›k ortadad›r.  

3.  E¤itim ve Yay›m Çal›flmalar›na Kat›l›m

K›rsal alanda e¤itim ve yay›m çal›flmalar›n›n yap›ld›¤›n› ifade eden (% 48,3)
kad›n›n % 58,5’i yap›lan çal›flmalar› yeterli bulmamaktad›r ve çal›flma konu-
lar›n›n ev ekonomisi, sa¤l›k ve aile planlamas› oldu¤unu ifade etmektedir.
Dolay›s›yla kad›nlara sa¤l›k, ev ekonomisi, biçki-dikifl gibi konularda e¤itim-
ler verilmektedir. Sosyal e¤itimlerin sürdürülmesi gerekli ve önceliklidir
ancak tar›mla bire bir u¤raflan kad›n›n tar›msal rolü göz ard› edilmemelidir,
kad›nl›¤›n›n yan› s›ra tar›m iflçisidir ve tar›mla ilgili konular›n uzmanlar›
taraf›ndan onlara ö¤retilmesi, bilgi ve becerilerinin gelifltirilmesi de gereklidir.
Türkiye’de k›rsal kesimde yaflayan kad›nlara götürülecek e¤itim hizmetleri
öncelikle ele al›nmak durumundad›r. E¤itim düzeyinin yetersiz, sa¤l›k
hizmetlerinin s›n›rl› oldu¤u k›rsal yörelerdeki küçük yerleflim birimlerinde
yaflayan kad›nlar›n beceri gelifltirme projeleri kapsam›na al›narak, beceri ve
gelirlerinin art›r›lmas›, yöresel kalk›nma ve iflsizlik sorunlar›n›n çözümüne de
katk›da bulunacakt›r (B‹RCAN, 1992).

Çal›flmada kad›nlara yöneltilen kurslara kat›l›p kat›lmad›klar› sorusuna %
36,6’s› olumlu cevap vermifltir. Hangi kurslar› ald›klar›na gelince; % 47,1
dikifl-nak›fl, % 25 okuma-yazma kursu izlemektedir. Okuma yazma
kurslar›n›n ikinci s›rada olmas› nispeten sevindiricidir. Kad›nlar en az›ndan
s›k›nt›lar›n› dile getirebilmekte yine bir kad›n›n ifadesiyle ‘’en az›ndan takvim
yapraklar›n› okuyabiliyorum’’sevincini yaflayabilmektedirler. 

Görüflme yap›lan kad›nlar›n tar›mla ilgili bir kursa kat›l›m› olmad›¤› (%98)
tespit edilmifltir. Kad›nlar›n zaman›n›n ço¤unu harcad›¤› tar›msal konularda
özellikle hayvansal üretim konusunda e¤itim ve yay›m çal›flmalar›ndan
yararlanamamaktad›rlar. K›rsal topluma ulaflan her tar›msal yenilik bir
de¤iflimin varl›¤›n› ortaya koyarak üreticilerin zihinsel anlamda geliflimine
katk›da bulunabilir (AKTAfi, 2005). Ne yaz›k ki köylerde yap›lan tar›msal
yay›m çal›flmalar› cinsiyet ayr›ml› yap›lmaktad›r. Tar›msal yay›mc›lar›n
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ço¤unlu¤u erkektir ve hedef kitle onlar için erkek çiftçilerdir. Bunun nedeni
kad›nlar›n iflletmelerde nispeten küçük ve önemsiz iflleri yürütmeleri ve
geleneksel olarak kad›nlar›n (ço¤unlukla erkek olan yay›m elemanlar›ndan)
uzak durmalar›d›r (ANON‹M, 1994; ERTÜRK 1989).  Ve en önemlisi
kad›nlar›n tar›msal konularda e¤itim ve yay›m çal›flmas› istememesidir (%
85) y›llarca ayn› iflleri yapt›klar›n› o konuda ö¤renecekleri bir fley olmad›¤›n›
daha da kötüsü ellerinden gelse yapmayacaklar›n› da ifade etmifllerdir.

4. Toplumdaki Yeri ve Rolü 

Aile içi maddi manevi kararlar›n al›nmas›nda ise %67’lik bir oranla birlikte
karar al›nmas› kad›n›n yerini daha da belirgin bir hale getirmektedir (Tablo
7). Kad›n, geleneksel olarak her ne kadar ikinci planda görülse de gerçekte
evin yönetilmesi bir flekilde onun elindedir. Di¤er bir ifadeyle kad›n çal›fl›r ve
ev harcamalar›na katk›da bulunursa onun ekonomik de¤eri ve ailedeki gücü
artar. Tar›msal ve ev meselelerinde konuflma hakk› kazan›r, ancak harcama
hakk›n› büyük oranda elde edemez. Erkekler kredi alma borçlanma gibi
finansal sorunlar›n kontrolünü, ürünlerin pazarlanmas›n›, arazilerin kiralan-
mas› sat›lmas› al›nmas› fleklindeki mülkün ve gelirin da¤›l›m›na kara verme
konular›nda tektir, efline ve yak›nlar›na dan›flsa bile son söz ona aittir. 

Tablo 7. Ailede Maddi Manevi Kararlar›n Verilmesi

Kararlar›n Verilmesi Frekans %

Birlikte 118 67,0

Baba 10 5,7

Koca 29 16,5

Kad›n 12 6,8

Baba ve Koca 1 ,6

O¤lu 5 2,8

Anne ve O¤lu 1 ,6

Toplam 176 100,0

Yap›lan çal›flmada aile reisi sorusu % 63,6 ile erkek (koca), % 18,8 ile evin

büyü¤ü baba olarak cevapland›r›lm›flt›r. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de

ataerkil aile yap›s› dolay›s›yla erkek egemen bir toplum yap›s› vard›r.

Örne¤in cinsiyet ayr›m› Gambiya’da çok yüksektir, k›rsal aktiviteleri etnik

gruplar içinde ve aralar›nda hatta köylerde ve agro-ekolojik çiftlik sistem-
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lerinde oldukça ayr›mc› bulunmufltur. Sahalian k›rsal›nda da yine erkek ege-

menli¤inin oldu¤u; kültürel ve istatistiksel olarak k›rsal ailelerde reisin erkek

oldu¤u belirlenmifltir (ANON‹M, 2000).  Yine Türkiye’de özellikle Do¤u ve

Güneydo¤u’da yap›lan birçok çal›flmada erkek aile reisidir (ERTÜRK,

1989;ANON‹M, 1994; FAZLIO⁄LU, 1997).  

E¤itim ve sosyal imkânlar›n son yirmi y›l içerisinde artmas› nedeniyle aile içi

geleneksel rol da¤›l›m›nda da de¤iflmeler söz konusudur. Kazanç sa¤layan

paral› bir iflle meflgul kad›n oran› (% 9,1) oldukça düflüktür. Mevcut ifl imkân-

lar›n›n az oluflu, pazar olmay›fl›, geleneksel örüntüler olsa bile tar›m d›fl› bir

iflte çal›flmak isteyenler (% 61,4) oldukça yüksektir ve öncelikli isteme

nedenleri ise ekonomik ba¤›ms›zl›k kazanma iste¤idir (% 53,7).  Bu nedeni

% 30,6’l›k oranla ev ekonomisine katk› sa¤lanmas› izlemektedir. Özellikle

‘’tar›m d›fl› bir iflte çal›flmak ister misin?’’ soruna hemen hepsi ‘’ifl imkân› olsa

neden olmas›n’’ fleklinde pozitif cevap vermifllerdir. Bunun nedeni aile

iflgücü olarak de¤erlendirilmeleri ve tar›msal faaliyetlerinin ücretlen-

dirilmemesidir. Bu onlar için gönüllerince harcayabilecekleri para kazanma

arzusu, durumlar›n›n daha iyi olmas› iste¤i ve özellikle çocuklar›n›n ö¤re-

nimlerini yapt›rabilme f›rsat› olarak görülmektedir. 

Yine maddi harcamalar› kim yapar sorusu, kocalar yapar  (% 62,5) fleklinde

cevapland›r›lm›flt›r. Bunu % 14,8 ile baba, % 11,4 ile kad›n takip etmektedir

ki bu da yabana at›lmayacak bir göstergedir. Kad›nlar efllerinden genelde

gizli olarak tar›msal ürünlerini (süt, yumurta, pekmez, sebze gibi) satmakta

ve di¤er el ifllerinden kazanç sa¤lamakta yine bunu çocuklar› ve aileleri için

harcamaktad›rlar. Gizli olarak al›m-sat›m yapmalar›n›n nedeni ellerine

geçen paran›n kocalar› taraf›ndan di¤er ifllerde kullan›lmas›n› engellemektir.

Aileye gelir sa¤lamas›na karfl›n bu ailelerde fert olarak kad›n›n ekonomik

ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› san›lmamal›d›r (ÖZBAY,1979). 

Kad›nlar yönlendirici olmakla birlikte yinede al›m-sat›m ifllerini, büyük

al›flveriflleri eflleri ilçe ya da ilde yapmaktad›rlar. Kad›nlar›n al›flverifl

nedeniyle köy d›fl›na ç›kt›¤› çok nadirdir. Kad›nlar›n % 96,6’s›, ilçeye di¤er

bir köy ya da ile yak›n zamanda yolculuk yapt›klar›n› belirtmifllerdir,

iletiflimleri oldukça belirgin ve aktiftir. Yolculuk nedenlerinin ise % 51,2’si

ziyaret, % 39,4’ü sa¤l›k olmakla beraber al›flverifl için gidenler % 3,5 gibi

küçük bir orana sahiptir. Tar›msal üretimde yer alan k›rsal kad›n›n konumu
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bir tak›m içsel faktörlerin fonksiyonudur. Bu faktörler; iflletmelerin tipi, ifllet-

melerin dayal› oldu¤u mekanizasyonun derecesi, iflletmede ki mevcut erkek

iflgücü ve kad›nlar›n toplumda oldu¤u kadar aile içindeki ekonomik ve sosyal

statüsüdür (ANON‹M, 2000).

Çal›flmada ‘’toplumdaki rolünüz nedir?’’ sorusuna ise kay›nvalide, gelin

cevab› (% 33) verilmifltir. Çok az›n›n ölü y›kay›c›, dü¤ün yeme¤i aflç›s›, ot-

tohum vs. toplay›c›, terzi, masalc›-manici, grup lideri ya da üyesi olma gibi

rolleri de bulunmaktad›r. K›rsal toplumun politik, sosyo-kültürel, dinsel,

ekonomik, e¤itim gibi yaflam› düzenleyen faktörlerinde olan de¤iflim k›rsal

kad›n rollerini de etkilemifltir. Dolay›s›yla k›rsal kad›n›n sosyal statüsü de

önemli derecede de¤iflmifltir. Tüm bu roller geliflen toplumsal de¤erlerle kay-

bolmaya yüz tutmufl rollerdir. Her evde beyaz eflyan›n, su, elektrik vs.nin

oluflu aflç›l›k, yazdan baz› bitkilerin meyvelerin k›fl için toplan›p kurutulmas›

saklan›lmas› ya da pazarlanmas›, su tafl›ma, odun tafl›ma gibi görevlerin

kalkmas›na neden olmufltur. Her evde elektri¤in, oca¤›n, TV, telefon, teyp

veya CD çalar›n, cep telefonlar›n›n, buzdolab›n›n hatta baz›lar›nda derin

dondurucunun (kurutulan sebzelerin toplanmas›na reçel, marmelât vs.

yap›m›na engel olmakta) dahi olmas› insanlar›n birlikte olmas›na imece

usulü baz› iflleri yapmas›na veya yapt›rmas›na f›rsat b›rakmamaktad›r.

Beyaz eflyan›n kolaylaflt›r›c› özelli¤i eskiden ihtiyaç duyulan birçok alanda

k›rsal kad›n›n rolünü de¤ifltirmifl, tüketim ekonomisinin geliflmesine yol

açm›flt›r.

5. Sa¤l›k Hizmetlerinden Yararlanma

Görüflme yap›lan kad›nlar sa¤l›k hizmetlerinden gerekti¤inde yararla-

nabilmektedirler. Ancak çok rahats›z olmad›kça ya da a¤›r hasta olmad›kça

doktora gitme al›flkanl›klar› yoktur. Gezici sa¤l›k kurulufllar›nca ya da sa¤l›k

ocaklar› taraf›ndan gerekli takiplerin yap›ld›¤› ifade edilmektedir. Kad›nlara

en son ne zaman bir sa¤l›k flikâyeti oldu¤u veya doktor, ebe, difl hekimi vb.

kiflilerden sa¤l›k hizmeti al›p almad›¤› soruldu¤unda %27,8’lik oranla

kad›nlar bir ay önce gittiklerini ifade etmifllerdir (Tablo 8). S›ralama yap›lacak

olursa yak›n zamanda gidilme oran› daha yüksektir. Bu sa¤l›k hizmetlerinin

oldukça iyi oldu¤unu göstermektedir, ama yeterli de¤ildir, gerekli görülme-

di¤i zamanlarda da son s›n›ra gelmeden öncede, onlar gelmese de gidilme-

si gerekti¤i düflüncesi veya al›flkanl›¤› verilmelidir. 
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Tablo 8. Görüflme Yap›lan Kad›nlar›n En Son Ne Zaman 

Sa¤l›k Hizmeti Ald›¤›

Ne Zaman Sa¤l›k Hizmeti Ald›¤› Frekans %

Bir Hafta Önce 21 11,9

Bir Ay Önce 49 27,8

Bir Y›l Önce 30 17

Y›llar Önce 20 11,4

Hiç Almam›fl 14 8

Alt› Ay Önce 8 4,5

Üç Ay Önce 34 19,3

Toplam 176 100

6. Alt Yap› Problemleri

Çal›flma yap›lan köylerin hemen hemen tamam›nda yol, su (sert geçen k›fl
günleri hariç) elektrik, kanalizasyon problemleri bulunmamakta her evde bu
hizmetler verilmektedir. Köylerinde bu tür sosyal hizmetleri yeterli bulanlar %
43,8 yeterli bulmayanlar ise % 56,3 oran›ndad›r. Yeterli bulmayanlar›n   %
48,5’i alt yap› % 22,2’si alt yap›-sa¤l›k % 19,2’si de altyap›-sa¤l›k ve e¤itim
hizmetlerini yeterli bulmamaktad›rlar. Yeterli bulmayan kad›nlar köy içi yol-
lar›n›n da yap›lmas›n› çamur ve gübre yay›lmas›n›n önlenmesini sa¤l›k
ocaklar›n›n, sekiz y›ll›k ilkö¤retim okullar›n›n köylerinde olmas›n› istemekte-
dirler. 

7. Tar›msal ‹flgücü 

Yürütülen çal›flmada çapalama, tekleme, tabla k›rma, tabla dövme, toplama,
demetleme gibi iflçilikleri kad›nlar›n, di¤er al›m-sat›m ekme, biçme,
gübreleme vs. gibi mekanize olmufl iflleri ise erkeklerin yapt›¤› belirlenmifltir.
Kad›nlar iflletmede en fazla üretilen ürünün ekim zaman› ve kullan›lan
tohumluk miktar› sorusuna verdikleri cevapla emek gerektiren iflleri yürüttük-
lerini ortaya koymufllard›r. Neyi ne kadar kullan›laca¤›n› veya nereden nas›l
temin edilece¤ini erkekler belirlerken kad›n al›nan malzemeleri topra¤a
ifllemekle görevlidir. Yetifltirilen ürünün ekim zaman›n› % 55,7 oran›yla bilen
kad›nlar kullan›lan tohumluk miktar›na gelince % 40,3 oran›yla bilmiyorum
cevab›n› vermifllerdir. Bu da onlar›n yaln›zca bak›m ifllerini yapt›klar›n› ispat-
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lamaktad›r. Bunun yan› s›ra kad›nlar›n genelinin hayvanlar›n sa¤›m›n›
yapt›klar›, peynir, ya¤ üretimini gerçeklefltirdikleri belirlenmifltir. ‹flletmelerin
tamam›nda sa¤›m elle yap›lmakta olup, kad›nlar taraf›ndan gerçekleflti-
rilmektedir. ‹fllenen ürünler aile tüketiminde kullan›lmakta ve artan olursa
pazarlanmaktad›r.

Erzurum ilinin toplam nüfusunun % 38,1’i köy nüfusu olup bunun % 19,1’i
kad›n nüfustur. Tar›msal iflgücü olarak de¤erlendirildi¤inde ise Erzurum
k›rsal›nda iflgücünün y›llar itibariyle giderek azald›¤› görülmektedir
(ANON‹M, 2007). Bu azal›fla ra¤men toplam tar›m iflgücünün % 49’unu
ücretsiz iflgücünün ise % 70’ini (2006 y›l› itibariyle) kad›n iflgücü oluflturmak-
tad›r. 

Tablo 9. K›rsal Nüfusun ‹flgücü Da¤›l›m›

Y›llar Toplam (Bin) Erkek (Bin) Kad›n (Bin)

Tar›m Ücretsiz Tar›m Ücretsiz Tar›m Ücretsiz
‹flgücü Aile ‹flgücü Aile ‹flgücü Aile

‹flgücü ‹flgücü ‹flgücü

2004 310 206 160 67 151 139

2005 276 167 135 49 140 118

2006 193 114 99 34 94 80

*(Erzurum-Erzincan-Bayburt ‹çin 15 Yafl Üstü)

Çal›flmada; ne ifl yapars›n sorusuna kad›nlar›n %  için kalan› da sat›p gelir
kazanmak için üretim yapmaktad›rlar.

Dünyan›n hemen her yerinde kad›nlar di¤er sektörlerle mukayese
edildi¤inde ifl gücü olarak en fazla tar›mda istihdam edilmektedir. Türkiye'de
tar›m sektöründe çal›flan 7,8 milyon nüfusun, 3,5 milyonunu yani % 45,2’sini
kad›nlar oluflturmaktad›r. Ancak tar›mda çal›flan kad›nlar›n % 81,9’u ücret-
siz aile iflçisi konumundad›r. K›rsal alanda ise tar›m sektöründe çal›flma
oran› kad›nlarda % 94,9'dur. Ayr›ca k›rsal alanda tar›mda çal›flan kad›nlar›n
% 83,5’i ücretsiz aile iflçisidir (ANON‹M, 2007). 

Kad›nlar›n tar›mdaki rolü, mekanizasyonun boyutlar›na, ailenin mülkiyet gelir
durumuna ve ürün çeflidine ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Mekanize tah›l üre-
timinde kad›nlar tarla üretiminden tamamen uzaklaflm›fllard›r. Büyük toprakl›
ailelerde de kad›nlar tar›msal üretimde rol üstlenmezken, az toprakl› aile-
lerde mevsimlik iflçi olarak çal›flmakta, hayvan bak›m› ve hayvansal üretim
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faaliyetlerinde istihdam edilmektedirler. Endüstri bitkileri üretiminde ve
çeflitlenmifl tar›m yapan yörelerde ise kad›nlar genellikle el eme¤ine dayal›
olan iflleri üstlenmifllerdir. Bu yörelerde erkekler daha prestijli olan mekanize
faaliyetleri yürütmektedirler (S‹RMAN, 1991). Kad›n istihdam›n›n en düflük
seviyede oldu¤u kuru tar›mda bile kad›n ifl gücü kullan›m› önemli oranlar-
dad›r ve bu durum UNDP taraf›ndan da do¤rulanmaktad›r. Nitekim
Türkiye’nin do¤u bölgelerinde kuru tar›m uygulamakta olan iflletmelerde,
ço¤u zaman›n› hayvansal ürün üretimine ay›ran kad›n›n tar›mda ortalama
olarak y›lda k›rk befl gün çal›flmakta oldu¤u belirtilmektedir
(BAYINDIRO⁄LU ve ÇAKMAK 1994).

Yine Erzurum’da yap›lan bir çal›flmada ise kad›nlar sa¤›m ve sütün ifllen-
mesinde çal›flmaktad›rlar. Ve bu iflletmelerde sa¤›m iflletme ortalamas›
olarak 2,2 saat zamana tekabül etmektedir. Sütün sa¤›m› gibi ifllenmesi de
(peynir yap›m› 0,99 saat/iflletme, ya¤ yap›m› 5,71 saat/iflletme) kad›nlar
taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Süt genellikle peynir ve ya¤a ifllenmekte;
bir k›sm› aile tüketiminde kullan›lmakta ve fazlas› pazara sevk edilmektedir
(KADIO⁄LU vd, 2006). Kad›nlar gelece¤in temsilcilerini yetifltiren, bir
topluma yön ve flekil veren toplumda ve kalk›nmada mihenk tafl› olan
varl›klard›r. Yukar›da yer alan alanlarla toplumda ve kalk›nmada ne kadar
önemli oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Yar›nlar›n emanet edilece¤i neslin
devaml›l›¤› ve flekillenmesi kad›nlar›n sorumlulu¤undad›r bu nedenle onlar
bilinçlendirilmeli ve konumlar› güçlendirilmelidir.

SONUÇ  

Erzurum’da son 10–15 y›ll›k dönemde, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel
geliflme yönünde at›lan olumlu ad›mlar sonucu özellikle sa¤l›k, e¤itim, yol,
su, elektrik, iletiflim gibi temel hizmetler aç›s›ndan önemli aflamalar katedil-
mifltir. Bu imkânlar gittikçe daha genifl kitlelere ulaflt›¤› gibi, bu arada
kad›nlar›n yaflam›nda da küçümsenmeyecek yararlar sa¤lam›flt›r. Her ne
olursa olsun tar›mda kad›n›n pay› azalmamakta ücretsiz aile iflçisi olarak
(%70) büyük bir oran›n yükünü tafl›maktad›r. Ancak her alanda eflit yararlan-
ma ve kullan›m hakk›n› elde edememektedir Hâlbuki kad›nlar›n ve erkeklerin
yaflam›n tüm alanlar›na eflit kat›l›m›n›n sa¤lanmas› demokrasinin gerek-
lerindendir. ‹mkânlar eskiye oranla fazlada olsa k›rsal alanda yaflayan insan-
lar›n yaflam standartlar› oldukça düflüktür. Bu yaflam standartlar›na k›rsal
kesim kad›n›n›n iflgücünde daha çok yer almas› eklenirse k›rsal kalk›nmada
öncelikle kad›nlara yönelik çal›flma flartlar›n›n düzeltilmesi gereklili¤i daha
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da önem kazanmaktad›r. Çal›flma alan› kad›nlar›n›n kendi hedef ve gayeleri-
ni gerçeklefltirebilece¤i imkânlar sunulmal›, sürdürülebilir kalk›nmaya dayal›
olan bu hedefe ulaflabilmek için tüm resmi kurulufllar ve sivil toplum örgütleri
çal›flmalar›na h›zla devam etmelidirler.  Kad›nlar bulunduklar› yerde
e¤itilmeli onlara toplumsal ve bireysel kimliklerini oluflturabilme hakk› ve-
rilmeli ister köy içerisinde isterse köyler veya ilçe ve il aras›nda gerekli
iletiflimi kurabilmesi sa¤lanmal›, istedikleri konularda köyün alt yap›s› ve
ekolojisine uygun bilgileri nereden ve nas›l sa¤layabilecekleri ve etkinlefltire-
bilecekleri ö¤retilmelidir. Onlar› organik ba¤lar›ndan koparmadan alternatif
imkânlar sunulmal›d›r.

Y›llar öncesi de¤erlerinden, gelenek ve göreneklerinden giderek
uzaklaflmakta olan toplumlardan olmufltur k›rsal kesim… K›rsal kesimde
bugün h›zla modernleflme sürecindedir. Örf ve adetler eskisi kadar yo¤un
yaflanmamaktad›r. Kalk›nma imkânlar› artt›kça onlarda alt yap›sal olarak
flehirleflmifller ancak üretim olmay›nca ya da üretimden fayda sa¤lamad›kça
yaflam flartlar› da ekonomik olarak bozulmufltur. Göç etse bile, tar›m giderek
k›rsal alandan uzaklaflsa bile tecrübesi ve geçimi tar›ma dayal› nüfus göç
etti¤i kent ve kasabalarda yine tar›mla u¤raflmaktad›r. Gecekondularda ya
da kentlerin k›rsal›nda ikamet eden nüfus birkaç hayvan birazda arazi ile
yine bildi¤i ifli yapmakta hem de geçimini temin etmektedir. Çünkü özellikle
kad›n›n rolü ve donan›m› k›rsala göre belirlenmifltir. K›rsal kesim gerek
geleneksel yap›s› gerekse u¤rafl› biçiminin farkl›l›¤› nedeniyle kentsel kesim-
den ayr›lmakta, tar›mda çal›flanlar›n büyük bir bölümünü kad›nlar olufltur-
maktad›r. Bu yap› k›rsal kad›na iflgücünün kullan›m› ve yo¤unlu¤u aç›s›ndan
farkl› bir görünüm kazand›rmaktad›r (GÜN ve GÜLÇUBUK 1995). Geliflmifl
bat› ülkelerinde k›rsal alan kalk›nmas› için geçerli olan aile ekonomisini
çeflitlendirme, ek gelir sa¤lama, k›rsal alanlarda var olan fiziksel, insan ve
kültürel sermayeyi de¤erlendirme iste¤i, az geliflmifl ve geliflmekte olan
ülkeler için daha fazla önem arz etmektedir (KOVACS, 1999).

Bu nedenle h›zla geliflmekte olan k›rsal kad›nlar›n bulundu¤u yerden
ayr›lmadan köyünü terk etmeden topluma kazand›r›lmas› gerekmektedir. Bu
da k›rsal alana yönelik kad›nlar›n konumlar›n› güçlendirici, cinsiyet dengeli
politikalar›n gelifltirilmesi ve kalk›nma projelerinin uygulanmas›yla mümkün
olabilecektir. Toplumsal geliflmifllik göstergeleri aç›s›ndan çal›flma alan›nda
bulunan kad›nlar›n yaflam standartlar›n›n son 10–15 y›l içerisinde h›zla yük-
seldi¤i gözlenmektedir. Alandaki kad›nlar kalk›nma imkânlar›ndan yararlan-
makta ancak bunu tar›msal üretime olan katk›lar›yla de¤erlendirmekten
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ziyade tar›m d›fl› faaliyetlerde yer almak istediklerini belirterek vurgulamak-
tad›rlar. Uygun flartlar› elde etti¤inde ise yaln›zca göçü düflünmektedir. Özle-
di¤i hayat çal›flmak, üretmek ve geliflmekten uzak tüketici toplumun bir
parças› olmakt›r. Çünkü k›rsal alanda birçok üretim faaliyetinde aktif rolü
bulunan kad›n, e¤itimsizlik, becerilerinin k›rsal kökenli oluflu nedeniyle
kentsel alanlarda istedi¤i alanda istihdam edilemeyecektir. Dolay›s›yla k›rsal
alanda yaflayan toplumun (kad›n-erkek) toplumsal, sosyal, kültürel ve
ekonomik yap›s›n› düzenleyecek flekilde üretim gelir ve refah seviyelerinin
yükseltilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak; k›rsal kad›n topluma yararl›, bi-
linçli bir anne ve üretici olarak bulundu¤u ortamda e¤itilmeli, çocuklar›n›n
e¤itim ve ö¤retimini destekleyebilmesi sa¤lanmal›, gelece¤e güven ve umut-
la bakan bu kad›nlar›n hayal ve amaçlar›na ulaflmalar› için kalk›nma plan ve
programlar›nda gereken hassasiyet gösterilmelidir.
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DO⁄U KARADEN‹Z BÖLGES‹NDE YAYLA TUR‹ZM‹
VE EROZYON ‹L‹fiK‹S‹

Sezgin HACISAL‹HO⁄LU* Zafer YÜCESAN*, 

Ercan OKTAN* O¤uz KURDO⁄LU** 

ÖZET

Yayla turizmi, insanlar aç›s›ndan her geçen gün artan bir önem arz etmek-
tedir. ‹nsanlar çeflitli amaçlarla bu tür turistik faaliyetlere gün geçtikçe daha
çok ilgi göstermektedirler. Ancak, özellikle çevresel etkiler de¤erlendirilme-
den ve hatta göz ard› edilerek yap›lan bu tür faaliyetler sonuçta bir tak›m
ekolojik ve çevresel tahribatlara sebep olmaktad›r. Bu bozulmalar›n bafl›nda
ise toprak erozyonu gelmektedir. Gelifli güzel yap›lan yayla turizmi faaliyet-
leri ve k›sa sürede yo¤un kullan›m sonucunda aç›lan patika yollarda önemli
oranda erozyon olay› oluflmaktad›r. Bu tür alanlar›n rehabilitasyonu
ekonomik kay›plar› beraberinde getirmektedir. Bu çal›flmada, Avrupa da
yaflanan örneklerden hareketle, ifade edilen çevresel hasarlar›n giderilmesi
yönündeki çal›flmalar ve bunlar›n maliyetleri ülkemiz için önemli gösterge
niteli¤indedir. Yap›lacak yaylac›l›k aktivitelerinin çevresel etkiler gözetilerek
gerçeklefltirilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yayla Turizmi, Toprak Erozyonu

Plateau Tourism and Erosion Relationship in the Eastern Blacksea
Region of Turkey

ABSTRACT

Plateau tourism is and going to be an important spare time activity every
day. People are going this kind of activities for very different purposes.
These activities are causing some ecological and environmental problems
when done not to taking the environmental effects in care. The important
problem in this case is the soil erosion. Above mentioned touristic activities
are causing considerable soil erosion events especially in the footpaths
which are constituted casually. Rehabilitation of these kinds of areas is
needed economical outlays. Such problems and their resolving methods in
the Europe are interpreted in this research which thought to be an indicator
in our country. It is very important to do these kind of touristic activities tak-
ing environmental effects in consider. 

Key words: Plateau Tourism, Soil Erosion

* Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, 61080 Trabzon, 

** Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, 08000 Artvin

45

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2007



G‹R‹fi

‹nsan›n tabiata hükmetme serüveninin onu tahrip etmekle sonuçland›¤› bili-
nen bir gerçektir. Bugün yerkürenin neresinde yafl›yor olursa olsun insan-
tabiat dengesinin bozuldu¤unu herkes fark edebilir. (‹TO, 1997). Bu den-
genin bozulmas›n›n en büyük sebeplerinden birisi de, giderek artan bir
yo¤unlukta ve büyük ölçüde çevre koruma kayg›s› olmadan yap›lan turistik
yap›laflmalar ve faaliyetlerdir.

Oysa sürdürülebilir ve çevreye sayg› temelli turizm faaliyetlerinin esas
olmas› gerekti¤i herkesin ortak görüflünü oluflturur. Buna ra¤men, k›sa
vadeli ç›kar ve dar bak›fl aç›lar›n›n üretti¤i hareket tarzlar›, turistik alanlarda
önemli ölçüde çevresel bozulmalara neden olmaktad›r. Bu bozulmalar›n
tamiri oldukça maliyetli ve uzun zaman gerektiren u¤rafllar sonucunda bile
ço¤u zaman tam anlam›yla mümkün olamamaktad›r.

Bu ba¤lamda; Korunan ve korunmas› gereken alanlar›n baflta koruma olmak
üzere çok yönlü ifllevlerine göre oluflturulmufl bir yönetim plan›na sahip
olmas› gerekmektedir. Bunun yan›nda makro ölçekte ulusal ya da bölgesel
kalk›nma planlar›nda, arazi kullan›m›n›n, rekreasyon ve turizm hizmetlerinin
arazi yetenekleri ve do¤aya uygun toprak kullan›m›yla birlikte
de¤erlendirilmesi gerekmektedir (KURDO⁄LU, 2002).

Korunan alan sistemi içindeki alanlarda uygulanacak yönetim, önceden
tespit edilmifl amaçlara göre flekillenir. Örne¤in bir bilimsel rezerv alan›nda
biyolojik çeflitlilik ve ekosistem koruma ile bilimsel araflt›rmalar ana amaçt›r.
Bu kullan›mlar d›fl›nda insan kullan›mlar›na izin verilmez (KURDO⁄LU,
2002). Bunun yan›nda, insan do¤a iliflkilerinin uyumlu örneklerinin sergilen-
di¤i peyzaj koruma alanlar›nda, do¤a koruma ile çeliflmemesi kofluluyla,
rekreasyon ve turizm, kültürel miras, manzara güzelli¤i ve k›rsal kalk›nmaya
destek gibi amaçlar önceliklidir. Dolay›s›yla kaynak yönetimi yan›nda insan
kullan›mlar›n›n yönetimi de büyük önem tafl›maktad›r (KUVAN,1997). 

Ulusal ya da bölgesel ölçekte yap›lacak olan yönetim planlar›nda ise do¤aya
uygun toprak kullan›m›, arazi yeteneklerine göre kullan›m planlamas› ve
do¤al kaynaklar›n tüketilmeden ve ak›lc› kullan›m› (KIfiLALIO⁄LU ve
BERKES, 1987) temel yaklafl›m olmal›d›r. Özellikle geliflmekte olan ülke-
lerde yat›r›m ad› alt›nda yap›lan çal›flmalarda ekolojinin ekonomi
düflüncesinin alt›nda yok olmas›n›n ard›ndan geri dönülemez çevresel
felaketlerin geldi¤i iyi bilinen bir gerçektir. Do¤al kaynaklar›n ak›lc›
kullan›m›nda ekolojik olmayan yat›r›mlar›n özellikle uzun vadede ekonomik
olmad›¤›n›n bilinmesi yatmaktad›r (KURDO⁄LU, 1999).
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Genifl bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizde turizm alan›nda, son
y›llarda önemli at›l›mlar gerçeklefltirilmifltir. Bu çabalar sonucunda h›zla
geliflen turizm, günümüzde ülke ihracat›n›n 1/3 ‘ü dolay›nda bir döviz girdisi
sa¤layan ve istihdam sorununa az›msanamayacak katk›lar getiren en önem-
li sektörlerden birisi olmufltur. Önümüzdeki 10-15 y›ll›k perspektif içerisinde
turizm sektörünün, öteki sektörlere kaynak aktaran bir nitelik kazanmas›
beklenmektedir (YALÇINDA⁄, 1994; KARAMAN, 2000). Tüm bu
de¤erlendirmeler yap›l›rken çevre kirlili¤i, toprak erozyonu, do¤al kay-
naklar›n yok olmas› gibi konularda ne durumday›z sorusuna da cevap ara-
mak durumunday›z.

1. Yayla ve Yayla Turizmi Kavramlar›

‘’Yayla’’ kelimesi, sözlük anlam› ile yüksek rak›mlardaki düzlükleri ya da yük-
seklerdeki düz alanlar› ifade etmektedir. Do¤u Karadeniz bölgesinde yay-
lalar genelde 1300 m üzerindeki yükseltide yer alan % 40’› orman s›n›r›
alt›nda, dolay›s›yla orman alan› içinde, % 60’› bu s›n›r› oluflturan yaklafl›k
2000-2300 m yüksekli¤in üzerindeki alanlard›r. Yaylalar›n belirgin özelli¤i,
hayvanc›l›¤a elveriflli zengin otsu bitki örtüsüne sahip olmalar›d›r. Bu neden-
le yayla sözcü¤ü ayn› zamanda ‘’otlakiye’’ ve ‘’mer’a’’ sözcükleri ile efl
anlaml› olarak da kullan›lmaktad›r. Yaylalar sürekli iskân edilen yerler
de¤ildir. Ancak Do¤u Karadeniz yaylalar›n›n önemli bir karakteristi¤i, geçici
ya da mevsimlik diyebilece¤imiz bir iskâna ve ona uygun çok s›n›rl› ve
kendine özgü bir yap›lanmaya sahip olmas›d›r. Yaylalardan ekonomik
olarak, civarlar›ndaki, ana u¤rafllar› hayvanc›l›k olan köyler ve kasabalar
halk›, yaz aylar› süresince hayvanlar›n›n ot ve süt ihtiyac›n› karfl›lamak için
yararlanmaktad›rlar. Yaylalar hukuksal aç›dan, Devletin hüküm ve tasarrufu
alt›nda olan ancak tapu kay›tlar› bak›m›ndan tescil d›fl› olan yerlerdir.
Kullan›mda gelenek hukuku kurallar› geçerlidir. Yaylalardan yararlanma
süresi, genelde, haziran bafl› ile a¤ustos sonu aras›ndad›r (YALÇINDA⁄,
1994).

Yayla Turizmi ise; genel olarak, yaylalarda kurulu bulunan tesislerde kon-
aklaman›n yap›ld›¤› çok yönlü bir faaliyettir. ‹nsanlar, ilkbahar›n ilk s›cak gün-
lerinin gelmesiyle birlikte yaylalara ç›kma haz›rl›klar›na bafllarlar. Bu
haz›rl›klar; s›caklar›n iyice bast›rmas› ile birlikte yaylalara ç›k›lmas› ile
sonuçlan›r. Böylece yöre insanlar›, yaz aylar›ndaki s›cak havan›n etki-
lerinden korunarak, hayvanlar›n›n beslenme ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmeleri
amac›yla yaylalara ç›karlar. Bu faaliyetin, Türk insan›n›n k›rsal yaflant›s›
içinde önemli bir yeri oldu¤u görülmektedir. ‹nsanlar buralarda serin, do¤al,
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temiz bir çevrede sa¤l›kl› bir hayat sürme imkân› elde ederler. Yaylalarda
her geçen y›l daha genifl kat›l›ml› yayla flenlikleri yap›l›r. Bu faaliyetler
kentlerde yaflayan insanlar aç›s›ndan ise daha çok dinlenme ve do¤a ile
kaynaflma f›rsat› ve turistik bir faaliyet anlam›ndad›r.

Yayla turizmi, alternatif turizm, yumuflak turizm, ekoturizm gibi son 20 y›lda
ortaya konmufl yeni tür bir turizm olgusudur. Bu turizm türü, do¤al bir çevre
ve iklimde, çok farkl› bir tatil ve dinlenme imkân›n› sa¤layan, yeflil do¤a, da¤
ve orman özlemine cevap veren bir turizm türü olarak, turistik ürün yelpaze-
si içindeki yerini ald›¤› bildirilmektedir (SARI, 1996). Yaylalar›n do¤al güzel-
likleri, iklim, sa¤l›k, dinlenme, av, do¤al beslenme, yürüyüfl, kayak ve çim
kaya¤›, yöresel flenlikler, çevrede bulunan tarihi ve arkeolojik de¤erler ile,
di¤er turizm türleri ile entegre bir turistik ürün imkan› oluflturdu¤u elbette
gözden uzak tutulmamal›d›r.

1.1. Do¤u Karadeniz Bölgesi’nde Yayla Turizmi

T. C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n verilerine göre bugüne kadar tespiti
yap›lm›fl ve turizm merkezi ilan edilmifl yaylalar›n bulundu¤u iller afla¤›daki
flekil 1’de verilmifltir. Harita 1’den de anlafl›laca¤› üzere yayla turizmi
aç›s›ndan Do¤u Karadeniz bölgesi oldukça önceliklidir.

Harita 1. Bafll›ca Yayla Turizmi Merkezleri (http://www.kultur.gov.tr)
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Do¤u Karadeniz Bölgesi’ndeki illere göre turizm merkezi ilan edilen bafll›ca
yaylalar flunlard›r: Çambafl› Yaylas› Turizm Merkezi, Perflembe Yaylas›
Turizm Merkezi, Arg›n Yaylas› Turizm Merkezi, Keyfalan Yaylas› Turizm
Merkezi (Ordu ‹li S›n›rlar› ‹çerisindeki Turizm Merkezleri); Bektafl Yaylas›
Turizm Merkezi, Kümbet Yaylas› Turizm Merkezi, Yavuzkemal Yaylas›
Turizm Merkezi (Giresun ‹li S›n›rlar› ‹çerisindeki Turizm Merkezleri); Erikbeli
Turizm Merkezi, Karada¤ Turizm Merkezi, Uzungöl Turizm Merkezi, fiolma
Turizm Merkezi, Pazarc›k Yaylas› Turizm Merkezi (Trabzon ‹li S›n›rlar›
‹çerisindeki Turizm Merkezleri); Ayder Kapl›cas› Turizm Merkezi, Anzer
Yaylas› Turizm Merkezi (Rize ‹li S›n›rlar› ‹çerisindeki Turizm Merkezleri);
Kafkasör Turizm Merkezi, Kaçkar Turizm Merkezi (Artvin ‹li S›n›rlar› ‹çerisin-
deki Turizm Merkezleri); Zigana Turizm Merkezi (Gümüflhane ‹li S›n›rlar›
‹çerisindeki Turizm Merkezi); Kop Da¤› Turizm Merkezi (Bayburt ‹li S›n›rlar›
‹çerisindeki Turizm Merkezi) (SARI, 1996). Bunlar›n yan›nda Trabzon Valili¤i
taraf›ndan yap›lan projelerle Koçkayas› Ormaniçi Turizm Kompleksi,
Trabzon H›d›rnebi Yaylas› ve Trabzon Kayabafl› Yaylas›, yaylakent projeleri
ile yayla turizmine kazand›r›lm›flt›r.

Ülkemize yönelik turizm talebinin zaman ve mekân bak›m›ndan belli aylarda
özellikle yaz sezonunda artmas›, hem turistler hem de turistik iflletme sahip-
leri aç›s›ndan çeflitli sorunlar yaratmaktad›r. Oysa Do¤u Karadeniz Bölgesi
turizm talebi bu yönüyle de¤erlendirildi¤inde, belli aylarda yo¤unlaflman›n
olmad›¤› görülmektedir (SARI, 1996).  

Do¤u Karadeniz Bölgesi’ndeki turizm talep yap›s›n›n bütün döneme yay›lm›fl
olmas› alternatif turizm olanaklar›n›n art›r›lmas›n› ve turizmin farkl› türlerinin
y›l›n bütün aylar›nda gerçeklefltirilebilmesini olanakl› k›lmaktad›r.

Turizm, gelir ve istihdam kayna¤› olman›n yan› s›ra, özellikle turizm bölgesi
halk› için bir refah ve geliflme ortam›n›n da kayna¤› olma özelli¤ini tafl›r.
Turistlerin yo¤un olarak gelmeleri nedeniyle bir bölgenin halk›, kitle ulaflt›rma
sistemlerinde yüksek standartlara, su ve benzeri alt yap› hizmetlerinde üstün
bir düzeye ve baflka türlü belki de asla elde edemeyecekleri al›flverifl mer-
kezleri ya da e¤lence yerlerine kavuflurlar. Yeni ifl olanaklar›n›n ve ba¤l›
olarak gelirin ve refah›n artmas›, herhangi bir turizm bölgesinin az veya çok
elde edebilece¤i turizmin, temel fayda etkileri olarak kabul edilebilir.
Turizmin öznesi insan, öz varl›¤› ise do¤al çevredir. Durum böyle oldu¤u
halde, bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek turizm sektörü
öz varl›¤›n› tehlikeye atacak giriflimlerde bulunmaktad›r. Turizm ve çevrenin
birbirinden ayr›lmaz parçalar oldu¤u gerçe¤ini görmezlikten gelen ve çevre
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üzerindeki bask›lar›n› gün geçtikçe art›ran turizm yat›r›mc›lar›, k›sa vadeli
ç›karlar› u¤runa, hem turizm sektörünün gelece¤ini hem de do¤al çevrenin
dengesini tehlikeye atmaktad›rlar (ÇEPEL, 1996).    

1.2. Turistik Aktivitelerin Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri

Bitki örtüleri birçok turistik yerleflim alanlar›n›n temel çekiciliklerinden biridir.
Turistik davran›fllar›n bitki örtüsü üzerinde çeflitli etkileri bulunmaktad›r. Bu
faaliyetleri ve etkilerini afla¤›daki gibi s›ralana bilir (SPAHL, 1980):

• Çiçek, mantar ve fide koleksiyoncular›n›n olumsuz etkileri,

• Kamping ve piknik faaliyetlerinde s›k görülen atefl kullan›m› 
dikkatsizli¤i ve bunun yol açt›¤› orman yang›nlar›,

• Yap›laflma için kas›tl› a¤aç kesimi,

• Çöp dökme ve bar›nma yoluyla do¤al bitki örtüsünün kirlenmesi,

• Yo¤un araç trafi¤inin bitki örtüsü üzerindeki olumsuz etkileri,

• Kamp alanlar›nda bitki örtülerinin çi¤nenmesi (basma etkisi), 

• Rekreasyon amaçl› yürüyüfllerin do¤al alandaki bitki örtüsü ve 
yaflam› üzerindeki olumsuz etkileri,

• Rekreasyon ve turistik faaliyetler sonucu topra¤›n giderek s›k›flmas› 
ve erozyona neden olmas›, bitki örtüsünün olumsuz yönde de¤iflime 
u¤ramas› (özellikle toprak koruma fonksiyonu aç›s›ndan). 

Do¤al alanlara olan turizm a¤›rl›kl› bu yo¤un bask›, belirli bir kapasite s›n›r›
afl›ld›ktan sonra, do¤al kaynaklar›n bozulmas› ve baz›lar›n›n azalmas›
olgusunu karfl›m›za ç›karmaktad›r. Turistler taraf›ndan yo¤un bir flekilde
ziyaret edilen birçok alanlarda ise, özellikle duyarl› ekosistemler önemli
ölçüde zarar görebilir. Yo¤un insan etkisi baz› yaban hayvanlar›n›n uzak-
laflmas› sonucunu do¤urmaktad›r. Özellikle üreme zaman›ndaki insan etki-
leri yaban yaflam›na daha da büyük olumsuz etkilerde bulunmaktad›r. Baz›
özel alanlara ulaflmak için yol ve benzeri alt yap› tesislerinin yap›m›, ekolo-
jik denge ve do¤al peyzaj›n görsel kalitesinde olumsuz etkiler ortaya koy-
makta ve habitat›n küçük parçalara ayr›lmas›na neden olmaktad›r.. Bunun
d›fl›nda, özellikle meyilli yörelerde yo¤un rekreasyonel kullan›m toprak
erozyonuna neden olabilir. Ayr›ca bilinçsiz bir kullan›m sonucu çöp ve ben-
zeri art›k materyallerin gelifligüzel bir flekilde ortada b›rak›lmalar›, estetik
de¤erler ve görsel kalite üzerinde olumsuz etkiler sunarlar (SPAHL, 1980).

2. Erozyon ve Yayla Turizmi

Erozyon, baflta toprak ve kayaç materyalleri olmak üzere çeflitli yüzey mad-
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delerinin da¤l›k ve tepelik arazilerden e¤imler boyunca, yer kabu¤undan
ayr›lmas› ve do¤al etkenlerle baflka bölgelere tafl›nmas› olay›d›r. Erozyon,
meydana geliflinde etkili faktörler dikkate al›nd›¤›nda iki ana gruba ayr›lmak-
tad›r. Bunlardan ilki “do¤al (jeolojik) erozyon”, di¤eri ise “h›zland›r›lm›fl”
erozyondur. 

Do¤al Erozyon: Jeolojik erozyon ad›n› da alan bu erozyon, arzu edilen bir
erozyon türüdür ve do¤an›n kendi dengesi içerisinde meydana gelmektedir.
Bu erozyon sayesinde tafl›nma alanlar›nda topraklar ve araziler kendi kendi-
lerini yenilerler ve gençleflirler, do¤al erozyonla tafl›nan materyallerin
depolanma bölgelerinde de oldukça verimli yeni tar›m arazilerinin
oluflmas›na neden olurlar. Son derece yavafl oluflan, hatta fark›na dahi
var›lamayan do¤al erozyon, do¤al dengeler aç›s›ndan yararl› bir olayd›r.
Do¤al erozyonla yok olan topraklardan daha fazlas›, toprak oluflum faaliyet-
lerinin etkisi ile bu alanlarda yeniden oluflabilmektedir.

H›zland›r›lm›fl Erozyon: Do¤an›n kendi dengesi içerisinde kendince
sürdürdü¤ü erozyon bölgelerine insan elinin de¤mesi ile bafllayan ve giderek
tamiri mümkün olmayan do¤a tahribatlar›na yol açan, zaman zaman da
önemli miktarda can ve mal kay›plar›na neden olan erozyon türü,
h›zland›r›lm›fl erozyon olarak isimlendirilmektedir. Topra¤› kökleri ve
gövdeleriyle yerinde tutan arazi örtüsünün(orman, maki, fundal›k, çayl›k ve
meralar) yok edilmesi, e¤imli tar›m arazilerinde uzmanlar›n önerdi¤i yöntem-
lerin d›fl›nda tar›m yap›lmas› ve dik, çok dik arazilerin (VI. ve VII. s›n›f arazi-
ler) tar›m arazisi olarak kullan›lmas›, h›zland›r›lm›fl erozyonun ortaya
ç›kmas›nda etkili olan en önemli olaylard›r. H›zland›r›lm›fl erozyonla kaybe-
dilen toprak miktar›, toprak oluflum faaliyetleri ile oluflan toprak miktar›ndan
her zaman daha fazlad›r. Bu nedenle h›zland›r›lm›fl erozyon olgusunun
yafland›¤› bölgelerde toprak derinli¤inin zaman içerisinde azalaca¤› ve
giderek bu alanlarda topraklar›n tamamen yok olaca¤› ve geriye ç›plak tafll›k
ve kayal›k alanlardan baflka bir fleyin kalmayaca¤› bilinmelidir. Topraks›z bir
ortamda da bitki yetifltirilmesi mümkün de¤ildir ve hatta do¤al olarak geliflen
otsu bitkiler dahi böyle alanlarda yetiflemeyecektir (AUERSWALDE, 1992).  

Erozyonu art›r›c› yöndeki etkenlerin en baflta geleni, insan aktiviteleridir.
Bunlar›n bafll›calar›; “yanl›fl arazi kullanma”, “hatal› toprak iflleme”, “bitki
örtüsünü yok etme” aktiviteleridir. Ormanlar tahrip edilerek meralara, me-
ralar tahrip edilerek tarlalara ve tarlalar da tahrip edilerek yerleflim alanlar›na
dönüfltürülmektedir. Sonuç olarak; orman-çal›-çay›r-çak›l-çöl süksesyonu
meydana gelmektedir (ÖZEL, 1993).    
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Günümüzde özellikle Do¤u Karadeniz Bölgesinde Yayla Turizmini gelifltirme
çal›flmalar›n›n yo¤unluk kazand›¤› görülmektedir. Turizm Bakanl›¤›; alter-
natif turizm aktivitelerini gelifltirme ve teflvik çal›flmalar› çerçevesinde,
bölgedeki yaylalar›n turizme kazand›r›lmas›na yönelik projelere a¤›rl›k ver-
mektedir. Bunun anlam›; yaylalardan, geleneksek faydalanma biçimine ek
olarak, daha fazla say›da insan›n, özellikle turistik amaçlarla
faydalanmas›n›n sa¤lanmas› ve bu flekilde daha fazla turizm geliri elde
edilmesidir. 

‹lk bak›flta olumlu bir yaklafl›m, izlenimi veren bu çal›flmalar›n, meydana
getirebilece¤i olumsuzluklar dikkatte al›nd›¤›nda bu konudaki faaliyetlerin
çok daha dikkatle ve özenle yap›lmas› gereklili¤i ortaya ç›kacakt›r.
Yaylalar›m›zdaki mevcut tahribat›n; yanl›fl ve afl›r› otlatma neticesinde bozu-
lan mera vejetasyonu; yanl›fl planlanan yol yap›m çal›flmalar›; yanl›fl arazi
kullanma ve tüm bu hatal› faaliyetlerin beraberinde getirdi¤i toprak kay›plar›;
bu alanlar›n daha entansif bir kullan›ma aç›lmas› neticesinde, daha da arta-
bilece¤i kayg›lar›n› do¤urmaktad›r. 

Bu çerçevede, Almanya’da Freiburg flehri s›n›rlar› içerisindeki Feldberg böl-
gesinde yap›lan bir araflt›rma sonuçlar›ndan bahsetmek faydal› olacakt›r:
1493 m’ lik yüksekli¤i ile Alplerin kuzeyinde bulunan ve yo¤un turistik
faaliyetlerin yap›ld›¤› bu bölgedeki ortalama y›ll›k s›cakl›k 2.9° C ve ortalama
ya¤›fl miktar› 1900-2000 mm dir. Bölge orman s›n›r›n›n üzerinde bulunmak-
tad›r. Vejetasyon yap›s› itibariyle çok ender alpin alt›, alpin ve arktik alt› otsu
vejetasyona sahiptir. Bölge do¤al özellikleri ve itibariyle duyarl› oldu¤u
antropojen etkilerden (h›zla artan y›ll›k ziyaretçi say›s› neticesinde) yo¤un bir
flekilde nasibini almaktad›r. Bu ziyaretçiler tüm düzenlemeler ve yön-
lendirme çal›flmalar›na ra¤men yo¤un bir toprak erozyonuna (özellikle yüzey
erozyonuna) sebep olmufllard›r. Meydana gelen toprak kay›plar›n›n ortadan
kald›r›lmas› amac›yla bafllat›lan çal›flmalar göstermifltir ki 5 y›ll›k bir pers-
pektifte yap›lacak iyilefltirme çal›flmalar›n›n maliyeti toplam 275 000 Euro
dolay›nda olacakt›r (SPAHL, 1980). 

Bu bölgede, yüzy›llard›r insanlar taraf›ndan yap›lan olumsuz etkiler (afl›r›
otlatma baflta olmak üzere) sonucunda Feldberg’in özellikle yüksek kesim-
lerinde a¤aç ve a¤açç›klar›n yaflam alanlar› ortadan kalkm›flt›r. Bu alanlar
otsu vejetasyonun hakimiyeti alt›na girmifl, ancak bölgedeki otsu vejetasyon
örtüsü (a¤›rl›kl› olarak Nardetum sp.) yörenin çok sert olan iklimine karfl›
d›flsal etkilerden dolay› duyarl› hale gelmifltir. Bu d›flsal etkilerin bafl›nda,
yöreye turist olarak gelen kalabal›k insan topluluklar›n›n oluflturduklar› olum-
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suz etkiler gelmektedir. ‹nsanlar genellikle özel olarak ayr›lm›fl ve düzenlen-
mifl yürüyüfl alanlar›n›n d›fl›na ç›karak bu alanlardaki bitki örtüsü üzerinde
zararl› etkilerde (basma etkisi baflta olmak üzere) bulunmaktad›rlar. Böylece
tahrip olan bitki örtüsü toprak yüzeyinin ç›plaklaflmas›na neden olmakta ve
toprak yüzeyi erozyona aç›k hale gelmektedir. Turistlerin kullanarak olufltur-
duklar› patika yollarda meydana gelen toprak kayb› (erozyon), arazi
üzerinde deformasyonlara neden olmaktad›r. Bunun sonucu olarak birçok
tali yollar üretilmekte ve bu yollarda zaman içerisinde tahrip olmakta (bu
patikalardaki erozyon olay› zamanla ilerlemekte ve oyuntu erozyonu boyutu-
na ulaflmakta dolay›s›yla patikalar kullan›lamaz hale gelmektedir ve böylece
insanlar baflka patikalar oluflturmaktad›rlar) bu ifllem böylece sürüp gitmek-
tedir. Neticede toprak ve bitki örtüsü yerini tafl ve çak›la b›rakmakta ve de
turistik faaliyetler için uygunlu¤unu kaybetmektedir (SPAHL, 1980).      

Yine Alplerde turistik faaliyetlerin gerçeklefltirildi¤i bölgeler baz al›narak
yap›lan araflt›rmalar neticesinde; giderek artan oranda insan›n dinlenme ve
e¤lenme amac›yla ziyaret etti¤i bölgelerdeki do¤al yap›n›n bozuldu¤u ve kul-
lan›lan yürüyüfl yollar›n›n büyük ölçüde erozyona sebep oldu¤u tespit edil-
mifltir. Bu do¤rultuda yetiflme ortama koflullar›n›n ve ziyaretçi say›s›n›n,
oluflturulan patikalardaki erozyon olay› üzerinde ne ölçüde etkili oldu¤una
iliflkin bir araflt›rma gerçeklefltirilmifltir. 7 km2 ‘lik bir alanda, y›ll›k ortalama
ya¤›fl›n 2500-3000 mm oldu¤u, yamaç e¤iminin 0 - 42° aras›nda de¤iflti¤i,
ana materyalin; marn, dolomit ve yamaç molozundan olufltu¤u; ham toprak,
rendzina ve kahverengi orman topra¤›ndan oluflan bir toprak örtüsünün
bulundu¤u bir alanda yap›lan çal›flmalar neticesinde: Yürüyüfl yollar›n›n
büyük ölçüde erozyona maruz kald›¤› ve bu yollar›n geniflli¤inin 2.6 m’ye ve
ortalama derinli¤inin de 0.7 m ‘ye kadar ç›kabildi¤i; özellikle yamaca paralel
olarak oluflturulan patikalar›n kar ve insanlar›n basma etkisi neticesinde
toprak kayb›na u¤rad›¤›, yamaca dik yönde oluflturulan patikalar›n da yüzey-
sel ak›fl›n etkisiyle toprak erozyonuna maruz kald›¤›, patika geniflli¤i ile pati-
ka derinli¤inin ziyaretçi say›s› ile do¤ru orant›l› olarak artt›¤›, 300 adet
ziyaretçinin bir patika oluflturmaya yeterli oldu¤u tespit edilmifltir (AUER-
SWALDE, 1992).

Yukar›daki örneklerde bahsedilen hususlar›n ülkemiz koflullar›nda büyük
ölçüde yafland›¤› ve h›z verilmesi düflünülen yayla turizmi aktivitelerini plan-
larken bu hususlar›n önemle üzerinde durulmas› ve örneklerden ders
al›nmas› gere¤i ortadad›r. Farkl› co¤rafyalarda ve geleneklerde olsa bile
yayla turizminin meydana getirebilece¤i olumsuzluklar› büyük ölçüde
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de¤ifltirmemektedir. Bu bak›m›ndan Do¤u Karadeniz Bölgesinde bulunan
yaylalarda tespit edilen görüntüler, olay›n ileride ulaflabilece¤i boyutlar
hakk›nda bir ön fikir vermektir (Foto¤raf: 1 ve Foto¤raf 2).

Foto¤raf 1: Artvin Kafkasör Yayla fienlikleri
Foto¤raf 2: Rize Kavrun Yaylas› Evsel At›klar›

SONUÇ VE ÖNER‹LER

Dünyan›n en büyük endüstrilerinden biri olan turizmin, çevre ile yak›n
iliflkisinin sürdürülebilir geliflmenin gerçekleflmesinde çok önemli rolü vard›r.
Turizm endüstrisinde ekonomik geliflme ve çevrenin korunmas› birbirlerini
tamamlar niteliktedir. Turizm endüstrisinde k›sa vadede kar›n en üst düzeye
ç›kar›lmas› düflünülerek yap›lan faaliyetler sonucu, turistik çekim aç›s›ndan
çok popüler olan alanlar›n; afl›r› kalabal›k, kirlilik, erozyon ile oluflan toprak
kay›plar› neticesinde bitki örtüsünün ve dolay›s›yla görsel güzelliklerin yok
edilmesi dolay›s›yla, art›k ziyaret edilmedi¤i ve turizm gelirlerinin kurudu¤u
görülmüfltür (ÜNALAN, 1995).

Do¤al ve kültürel çevre de¤erlerini dikkate almayan bir turizm geliflmesi ken-
disini do¤uran bu de¤erlerin yok olmas›na, dolay›s›yla sürecin ortadan
kalmas›na yol açar. Turizmde sürdürülebilirlik, ekolojik koflullar› ön planda
tutan iyi bir planlama ve iyi bir yönetimi gerektirir. ‹yi planlama, en k›sa
zamanda en fazla turistin a¤›rlanmas›n› de¤il, bölge halk›n›n benli¤ini kay-
betmeksizin, do¤al varl›klar›n›n korunmas›, yaflam standartlar›n›n yük-
seltilmesi, refah düzeyinin art›r›lmas› ve turizm kaynaklar›n›n dengeli kul-
lan›m›n› ifade eder.  Turistik faaliyetler yürütülürken; turistik alan›n, kay-
naklar› üzerinde düzeltilemez etkilere yol açmayacak, turistin tatmini ve yerel
halk›n sosyo-ekonomik problemlerini art›rmayacak bir kullan›m düzeyi
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öngörülmelidir. Kullan›m› hedeflenen çevresel ortam›n gerek kullan›c›lar›n›n,
gerekse ekosistem yap›s›n›n ve dengesinin bozulmamas›n› sa¤layacak bir
yo¤unlukta kullan›m esas olmal›d›r.

Yaz aylar›nda kullan›m yo¤unlu¤unun maksimuma ulaflt›¤› yaylalar›m›zda,
k›sa sürede yo¤un bir kullan›m gerçeklefltirilmektedir. Bu durum, turistik
alan›n tafl›ma kapasitesinin üzerinde bir yo¤unlukta kullan›ld›¤›n›n ve
dolay›s›yla çevresel unsurlar› olumsuz yönde etkiledi¤inin bir göstergesidir.
Yayla turizmini yayg›nlaflt›rmaya yönelik faaliyetlerin h›z kazand›¤› bu gün-
lerde, yap›lacak olan planlama faaliyetlerinde, yukar›da bahsedilen ve
örneklerle aç›klanmaya çal›fl›lan olumsuzluklar›n yaflanmamas› için, gerekli
hassasiyet ve özenin gösterilmesi, ülkemizde h›zla geliflen turizm faaliyet-
lerinin ve bu anlamda yayla turizminin gelecek nesillere sa¤l›kl› bir çevre ile
birlikte aktar›lmas› bak›m›ndan büyük önem arz etmektedir. 

Ekonomi ve ekoloji birbirinden ayr› konular› incelemelerine ra¤men, birbiriyle
oldukça s›k› iliflkilidir. Dolay›s›yla çevre ve ekonomik büyüme, çevre ve tu-
rizm gibi konularda bir denge kurmak zorunday›z. Çevrenin asla vazgeçile-
meyecek bir unsur oldu¤unun bilincine daha fazla geç kalmadan varmal› ve
faaliyetler bu do¤rultuda planlanmal›d›r.

Çevre ve kalk›nman›n entegrasyonunda iyi planlanm›fl turizm faaliyetleri
öncü rol oynayabilir. Ancak turizm, kaynaklara zarar veriyorsa, korunmas›
gereken birincil unsur elbette do¤al çevre olmal›d›r. Di¤er deyiflle do¤a ile
turizm ikileminde tercih daima do¤an›n korunmas› yönünde kullan›lmal›d›r. 

*  *  *
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SARIÇALI DA⁄I’NDA EKOTUR‹ZM DENEY‹M‹ VE KORUMA-
KULLANIM DENGES‹ ‹Ç‹NDE KORUMA STATÜSÜ

KAZANDIRILMASINA ‹L‹fiK‹N ÖNER‹LER

Ahmet DEM‹RTAfi*    Salih USTA*    Mustafa BEKTAfi**

ÖZET

Ankara Orman Bölge Müdürlü¤ü, Nall›han Orman ‹flletme Müdürlü¤ü, Erenler
Orman ‹flletme fiefli¤i s›n›rlar› içinde yer alan SARIÇALI Da¤›, Nall›han’›n kuzey
bat›s›nda, ilçeye 20 km. uzakl›ktad›r. En yüksek noktas› 1740m. dir. Orman amenaj-
man plan› 1996 y›l›nda yap›lan da¤›n, 1400-1450m’nin yukar›s›nda kalan k›sm›
kalker kaya olup; zirvenin kuzey, güney, ve bat› yamaçlar›nda bulunan sarp kayalar-
daki ma¤ara oluflumlar› ekosistemin sa¤l›kl› oldu¤unu gösteren baz› yaban hayvan-
lar›na bar›nma olana¤› sa¤lamaktad›r. Bu sarp kayal›k alan uzaktan bak›ld›¤›nda
da¤›n zirvesine giydirilmifl flapkay› and›r›r. Da¤›n kuzey yamac›ndaki 1350-
1450m’de bulunan bölmelerde “T” (Tafll›k-Kayal›k) ve “Çk” (karaçam) meflçere tip-
leri içinde çok say›da an›t niteli¤inde karaçamlar ile sarp kayal›¤›n s›n›r›na yak›n
hareketli tafll›k alanlarda ›hlamur, akçaa¤aç, üvez, mahlep, i¤ a¤ac› ve yine an›t
niteli¤inde Türk f›nd›¤›; güney yamaçta ise ço¤unlu¤u an›t niteli¤inde karaçam,
mefle, boylu ard›ç, kokulu ard›ç ve titrek kavak gibi a¤açlardan oluflan ibreli-yaprakl›
kar›fl›k orman yap›s›ndad›r. 2006 y›l›nda, 6 adet karaçam›n  740-650 yafllar›nda
oldu¤u saptanm›flt›r. Çok çeflitli odunsu ve otsu türlerin varl›¤›, alan›n biyolojik
çeflitlilik aç›s›ndan oldukça vars›l oldu¤unu göstermektedir. Çevre köylülerinin baz›
geleneksel törenleri kutsal oldu¤una inan›lan ve “Erenler mevki Ezan kayas›” olarak
adland›r›lan alanda gerçeklefltirilmektedir. Her y›l mart ay›n›n 21’i gecesi, ak›fla
geçen  Uyuz fielalesi alan›n de¤erleri aras›ndad›r. Avrupa-Sibirya, Akdeniz, ‹ran-
Turan bitki co¤rafyas›na özgü bitkilerin yetiflti¤i, bu üç bitki co¤rafyas›n›n kesiflme
noktas› konumundad›r. Sarp koflullar ve yolun olmamas› nedeniyle orman yap›s›
büyük ölçüde do¤all›¤›n› sürdürmektedir. Ender yap›daki bu orman parças›n›n
TAB‹ATI KORUMA ALANI olarak ayr›lmas› yerinde olacakt›r.

Anahtar sözcükler: Sar›çal› Da¤›, Tabiat› Koruma Alan›, Kar›fl›k Orman, Biyolojik
Çeflitlilik

A Protected Area Proposal for Sar›çal› Mountain from Ecoturizm Experience
and Within the Balance of Conservation and Land Use

ABSTRACT

Sar›çal› Mountain is 20 km away from northwest of district of Nall›han in Ankara.
Forests in Sar›çal› Mountain are managed by Erenler Forest Sub-District under 

* K›rsal Çevre ve Ormanc›l›k Sorunlar› Araflt›rma Derne¤i Üyesi 

** Nall›han Turizm Gönüllüleri Derne¤i ve KIRSAL ÇEVRE Üyesi
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Nall›han Forest District Directorate which is under the authority of Regional
Directorate of Ankara.

The highest point of mountain is at 1740 m. According to the latest forest manage-
ment plan which was prepared in 1996, the upper side of the mountain from 1400-
1450 meters consists of limestone. The caves at north, south and west slopes of the
peak which provides shelter for wildlife are indicators for a healthy ecosystem. This
steep area with rocks looks like a hat at the peak of the mountain.

In the forest divisions at northern slopes between 1350-1450 meters, there are
many monumental black pine (Pinus nigra) in “T” (Rocky) and “Çk” (black pine)
types of forest stands  and at undulating stony area at the border of the rocks there
are linden (Tilia …), maple (Acer ….), mountain ash (Sorbus aucuparia?), mahalep
cherry (Prunus mahalep), spindle trees (Euonymus ?) with monumental Turkish
hazel (Corylus colurna). At southern slopes, there are coniferous-deciduous mixed
forest consists of black pine which are mostly monumental and oak (Quercus ??),
greek juniper (Juniperus excelsa), foetid juniper (J. foetidissima) and eurasian
aspen (Populus tremula). In 2006, 6 black pine individuals were found between the
ages of 650-740. Presence of various woody plants and herbs shows the richness
of biodiversity of the area. Some of the traditional ceremonies of near villages which
are believed to be blessed are held at the place called “Erenler mevki Ezan kayas›”.
The Uyuz Waterfall which starts to activate in every 21st of March at night, is among
the assets of the area. Sar›çal› Mountain is at the junction of three vegetation zone
where plants specific to European-Siberian, Mediterranean and Iranian-Turanian
grow. Due to steep land and lack of roads, the forest keeps its naturalness to a great
extent. This rare forest is suitable to be protected as strict nature reserve. 

Key words: Sar›çal› Mountain, strict nature reserve, mixed forest, biodiversity

G‹R‹fi

Sar›çal› Da¤›’n›n ad›, Osmanl› döneminde Bayrakl› Da¤› (Keser 2006), eski

haritalarda Sar›çal› Da¤›, günümüzde ise Sar›çal› Da¤› olarak bilinmektedir.

Yükseltisi ve kütlesi ile yak›n çevredeki en yüksek ve görkemli da¤

oldu¤undan çok uzaklardan bile görülmektedir.
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Foto¤raf 1: Sar›çal› Da¤› (Foto: Ahmet DEM‹RTAfi)

1. Sar›çal› Da¤›’n›n Özellikleri

a) Yersel Konumu

40 15’- 40 19’ enlemleri ile 31 12’- 31 21’ boylamlar› aras›nda; Türkiye
Floras›’nda ise A3 karesinde yer almaktad›r.

Da¤›n 1400-1740 metre yüksekli¤indeki yukar› bölümü aç›k gri renkli ve çat-
lakl› mermerden oluflmufltur. “K›rkk›zlar Ma¤aras›” ve “Tekçift Kuyusu”
baflta olmak üzere pek çok ma¤arams› oluflumlar, oyuklar, çöküntü alanlar›
bu bölümde bulunmaktad›r. Bu bölüm yap›s› ve biçimiyle da¤›n tepesine
geçirilmifl bir flapkaya benzemektedir. Yüksekli¤i yer yer de¤iflen kayal›klar
sarpt›r. Sarp kayal›klardan sonra gelen da¤›n zirvesi ise, düflük e¤imli genifl
bir platform biçimindedir. Toprak yap›s› olarak kahverengi orman topra¤›
özelli¤indedir. ‹breli ve genifl yaprakl› a¤aç türlerinden oluflan yafll› orman
yap›s›nda oldu¤undan, ölü örtü ve humusça vars›l toprak üst katman› bulun-
maktad›r. Da¤›n yüksekliklerdeki kenarlar›na denk gelen yerlerinde
Karacasu, Dereköy, Kad›köy, Do¤andere, Duranlar, Arkutça ve Çulhalar
köyleri bulunmaktad›r. Çevre köylüleri her y›l haziran ay›nda, da¤›n zirvesin-
deki “Erenler mevki, Ezan kayas› ” yak›n›nda yemek yeme, dua etme ve
gürefl yapma, “Tekçift Kuyusu”nda dilek tutma geleneklerini 15 y›l öncesine
de¤in sürdürmüfltür.

b) Bitki Örtüsü

Alanda bu güne de¤in yaln›zca bir tane yüksek lisans tezi çal›flmas›
yürütülmüfltür. Bu çal›flman›n d›fl›ndaki veriler amenajman plan›ndan veya
kiflisel gözlemlerden al›nm›flt›r. Da¤›n bir bölümünde a¤›rl›kl› olarak
Dereköy’e yak›n çevrelerde 1300 m yükseltiye kadar olan alanda 1992-1993
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y›llar›nda çal›flma yap›lm›flt›r. Alanda; 30’u Akdeniz, 35’i Avrupa-Sibirya, 41’i
‹ran-Turan, 215’i bilinmeyen eleman olmak üzere 321 bitki türü saptanm›flt›r.
Bunlardan 31 tanesi endemiktir. Flora ve faunay› belirleyen en önemli
etmenlerden birisi de iklimdir.  Ya¤›fl, hava nemi, s›cakl›k ve rüzgar de¤erleri
incelendi¤inde bu alan›n “Yar› kurak Akdeniz iklimi”nin etkisinde oldu¤u
belirlenmifltir. (Y›lmaz 1996) Y›lmaz’›n belirtti¤i bitkilerden ve da¤›n yukar›
bölümündeki orman yap›s›n› oluflturan odunsu bitki türlerinden; alan›n üç
iklimin etkisinde bulundu¤u k›saca kesiflme noktas› oluflturdu¤u söylenebilir.

Alan, Ankara Orman Bölge Müdürlü¤ü, Nall›han Orman ‹flletme Müdürlü¤ü,
Erenler Orman ‹flletme fiefli¤i s›n›rlar› içinde kalmaktad›r. Amenajman plan›
1996 y›l›nda yap›lm›flt›r. Da¤›n 145-1740 m. Yüksekli¤indeki bölümü planda
“bozuk orman” olarak gösterilmifltir. Platformun kuzey ve do¤usunda kalan
yerde çok yafll› karaçam mefle ve a¤açlar›n›n egemen oldu¤u orman yap›s›
vard›r. Bu alanda; karaçam (Pinus nigra Arnold subsp pallasiana), saps›z
mefle (Quercus petraea Mattuscehka), saçl› mefle (Quercus cerris L.), titrek
kavak (Populus tremula L), boylu ard›ç (Juniperus excelsa Bieb), kokulu
ard›ç (Juniperus foetidissima Wild), bodur ard›ç (Juniperus communis L. var.
Saxatilis), al›ç (crataegus orientalis Palas), geyikdikeni (Crataegus monogy-
na Lack.), kuflburnu (Rosa canina L.), yabangülü (Rosa sp.), cehri
(Rhamnus sp.), ahlat (Pyrus elaeagnifolia Palas), bö¤ürtlen türlerinin (Rubus
sp.) de¤iflik oranlarda kat›ld›¤› orman yap›s› vard›r. Platformun bat› ve güney
bat› k›sm›nda ise geven türleri ve otsu bitkilerin egemen oldu¤u yap› vard›r.
Bütün çevrenin görülebildi¤i bu alan›n manzaras› çok güzeldir.

Kayal›klar›n bafllang›c› olan 1450 metre yükseklik ve alt›nda çepeçevre
devam eden 150-200 m geniflli¤indeki bant a¤aç türleri yönünden çok
vars›ld›r. Planda “T” (tafll›k kayal›k) tipiyle “Çkc3”, “Çkcd1”, “Çkcd2”,
“Çkcd3”, “Çkd1” meflcere tiplerinin* bulundu¤u bölge olarak tan›mlanm›flt›r.
Kuzeye bakan yamaçlar›nda Avrupa-Sibirya bitki bölgesinin elemanlar›
yetiflmektedir. Odunsu türler; karaçam (Pinus nigra Arnold subsp. 

* “Çkc3”:(Gö¤üs çap› 20-36 cm olan ve toprak yüzeyinin %70 ini örten karaçam 
orman›n›; “Çkcd1” :( Gö¤üs çap› 20-52 cm olan ve toprak yüzeyinin %10-40’›n›
örten karaçam orman›n›; “Çkcd2” :(gö¤üs çap› 20-52 cm olan ve toprak 
yüzeyinin %40-70’ini örten karaçam orman›n›; “Çkcd3” :(gö¤üs çap› 20-52 cm 
olan ve toprak yüzeyinin %70 ini örten karaçam orman›n›; “Çkd1” :(Gö¤üs çap›
36-52 cm olan ve toprak yüzeyinin %10-40’›n› örten karaçam orman›n›; ifade 

eder.

60

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2007



pallasiana), katran ard›c› (Juniperus oxycedrus L.), türkf›nd›¤› (corylus colur-
na L.), tüylü akçaa¤aç (Acer hyrcanum Fisch), ova akçaa¤ac› (Acer
campestre L.), yaz ›hlamuru (Tilia platyphyllos Scop), mahlep (Prunus
mahalep L.), adi diflbudak (Fraxsinus excelsior L.), üvez (Sorbus aria L.),
flipir (spirea sp), taflan (Eonimus europaeus L.), da¤ karaa¤ac› (Ulmus
glabra Hudson), geyikdikeni, (Crataegus monogyna Jack), kuflburnu (Rosa
canina L.) tüylü kartopu (Viburnum lantana L.), kurtba¤r› (Ligustrum vulgare
L.), han›meli (Lonicera etrusca Santi), boruk (Jasminum fruticans L.), elma
(Malus sp.), patlangaç (colutea cilicica Boiss), kad›ntuzlu¤u (Berberis
crataegina DC),adi orman asmas› (Clematis vitalba L.), karaçal› (Paliurus
spina-christi Miller), kat›rt›rna¤› (Genista sp.), da¤ muflmulas› (Cotoneaster
nummullaria Ficsh.), atefldikeni (Pyracantha coccinea Roemer), sö¤üttür
(Salix sp). 

Foto¤raf 3: Sar›lale (Tulipa sempervirens) Foto¤raf 4: Hasanc›k (Dryomys sp)  

(Foto: Ahmet DEM‹RL‹TAfi) (Foto: Salih USTA)

Da¤›n platforma benzeyen yukar› k›sm›nda karaçam, mefle, titrek kavak
a¤aç türlerinin üst katman›n› oluflturdu¤u orman›n alt katman› bodur ard›çla
kaplanm›flt›r. Öyle ki ormanl›k alan›n yüzeyinin %50’si bodur ard›çla
kaplanm›flt›r. Belirtilen alandaki an›t niteli¤inde yafll› karaçam ve mefle
a¤açlar›n›n egemen oldu¤u ormanda; dikili kuru, devrik ve çürümekte olan
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çok say›da karaçam- mefle a¤açlar›n›n bulunmas› az rastlanan bir durum-
dur. 2006 y›l›nda 10 adet a¤ac›n yafllar› art›m burgusuyla belirlenmifl, 650-
740 yafllar›nda olduklar› saptanm›flt›r. Gö¤üs çap› 157cm olan sapl› mefle
a¤ac›n›n ise 500 yafl›nda oldu¤u saptanm›flt›r. Bu alanda bulunan çok
say›daki yafll› karaçamda y›ld›r›m yaralar› gözlenmifltir. Da¤›n zirvesine yol
bulunmad›¤› için alanda yaln›zca otlatma zarar› vard›r. Otlatma d›fl›nda
insan müdahalesinin en az görüldü¤ü bakir bir orman özelli¤indedir.

Foto¤raf 2: Sar›çal› Da¤›’nda An›t A¤açlar 

(Foto: Ahmet DEM‹RTAfi)

Da¤›n güney ve bat› k›sm›nda ise a¤aç bulunmayan platformunda, astra-
galus, acantholimon, onobrychis, thymus, salvia türleri yayg›n olarak
yetiflmektedir. Bozk›r –alpin benzeri bir görüntü sergilenmektedir. 

Y›lmaz’›n çal›flmas› Sar›çal› Da¤›’n›n yaln›zca bir bölümünü kapsamaktad›r.
Da¤›n tümünü kapsayan çal›flmayla bitki türü say›s›n›n çok daha artaca¤›na
kuflku yoktur. Flora aç›s›ndan tafl›d›¤› vars›ll›k fauna aç›s›ndan da geçerlidir.
Alanda boz ay›, geyik, domuz kurt gibi hayvanlar›n varl›¤› bunun gösterge-
sidir. Geceleri avlanan Hasanc›k bu alanda görüntülenmifltir.

2. Sar›çal› Da¤›’n›n Turizm Olanaklar›

Nall›han’a yak›n say›labilecek mesafede bulunan Beypazar› ve Göynük
ilçeleri son y›llarda turizm yönünden çekim merkezi olarak adlar›n› duyur-
mufllar, gelir art›fl› sa¤lam›fllard›r. Mimari aç›dan de¤er tafl›yan konut ve
kamu yap›lar›n› restore ederek turistleri çekmifl ve yeni örgütlenme yoluna
baflvurmufllard›r.

Ormanlar›, an›t a¤açlar›, “Çay›rhan Kufl Cenneti”, tar›msal gizilgücü gibi
do¤al de¤erleri, ipekböcekçili¤i, i¤ne oyas› gibi kültürel de¤erleri, Tabduk
Emre, Bac›m Sultan gibi tarihsel de¤erleri, üç adet baraj ile Nall›han da tu-
rizmi canland›rmak için çaba harcamaktad›r. Bu çabalar 2005 y›l›ndan sonra
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belirgin bir art›fl göstermifltir. Nall›han Turizm Gönüllüleri Derne¤i’ni kurarak
örgütlenme yolunu seçmifllerdir. Dernek, Nall›han Kaymakaml›¤› ve Nall›han
Belediyesi birlikte çal›flmaktad›r. Do¤al, kültürel, folklorik, tarihsel de¤erleri
ortaya ç›karmak, ziyaretçilere tan›tmak ve bu çal›flmalar› yayg›nlaflt›rmak ve
nitelikli insan yetifltirmek üzere e¤itim yapmaktad›r. ‹lgi duyan ziyaretçilere
orman, orman yap›lar›, a¤açlar, biyolojik çeflitlilik vb. konularda bilgilendirme
ve günübirlik geziler yap›lmaktad›r. Bu geziler Sar›çal› Da¤›’nda gerçekleflti-
rilmektedir. Gezi, Çulhalar Köyü’nde bafllamakta, da¤›n zirvesinde “Evliyalar
Ard›c›”na, “Tekçift Kuyusu”na, u¤ray›p yafll› karaçam ve mefle a¤açlar›
tan›t›lmakta, kuzey yamaçtan inilerek yafll› türkf›nd›¤› ve ›hlamur a¤açlar›
tan›t›lmaktad›r. K›sa bir moladan sonra 1200 m yükseltide bulunan
Uyuzsuyu fielalesi’ne ulafl›lmaktad›r. S›cakl›¤› 30 derece olan flelale; her y›l
21 Martta ak›fla geçmekte ve sonbaharda kesilmektedir. ‹çeri¤inde bulunan
maddelerin uyuza iyi geldi¤i belirtilmekte ve ad›n›n buradan kaynakland›¤›
söylenmektedir. E¤itim gezileri 5-6 saat sürmektedir. Ya¤›fll› havalarda
y›ld›r›m tehlikesi nedeniyle Zirveye ç›k›lmamas› gerekmektedir.

3. Tart›flma

Sar›çal› Da¤› ekolojik, bilimsel ve kültürel aç›dan ender rastlanan de¤erli bir
yerdir. Dikkatli olup korunmad›¤›nda kaybedilme riski tafl›maktad›r. Bu
nedenle etkili bir koruma statüsüne kavuflturulmal›d›r. Amenajman plan›
sözü edilen yerleri kapsayan bölmelere “eta” vermemifltir. Ancak gelecekte
yap›lacak planlarda kararlar›n de¤iflmesi olas›l›¤› vard›r. Korunmas› gereken
alanda köy yerleflimi ve tar›m alan› bulunmamaktad›r. Alandaki en önemli
tehdit düzensiz ve kontrolsüz hayvan otlatmas›d›r.

Koruma statüsüne kavuflturulmas› düflünülen alana iliflkin olarak var olan
hukuksal düzenlemeler;

� 2873 Say›l› Milli Parklar Kanunu

� 2863 Say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu

� 6831 Say›l› Orman Kanunu

2873 Say›l› Milli Parklar Kanunu ve buna dayanarak ç›kar›lan yönetmelikte;
Milli Park, Tabiat Park›, Tabiat An›t›, Tabiat› Koruma Alan› ve Orman içi
Dinlenme Yeri, tan›mlar› ile statüleri bulunmaktad›r. Sar›çal› Da¤›’n›n nitelik-
leri göz önünde bulunduruldu¤unda; yaln›zca “bilimsel çal›flma” ve “e¤itim
yapmaya” olanak tan›yarak etkili bir koruma sa¤layan “Tabiat› Koruma
Alan›” statüsü uygun düflmektedir.

2863 Say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu ile çeflitli derecel-
erde “sit” kararlar› al›nabilmektedir. Ancak, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
örgütünün yurt yüzeyinde yayg›n olmamas›, Do¤al varl›klara iliflkin uzman
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ifllendirmemesi ve donan›m›n›n olmamas› yüzünden etkili bir korumay›
olanakl› k›lmamaktad›r. Ayr›ca alan›n orman say›lan yer olmas› nedeniyle
ilgili kuruluflla yetki çat›flmas› yaflanmas› durumunda alan zarar görebilecektir.

6831 Say›l› Orman Kanunu’nun 23. ve 24. maddelerine göre ”Muhafaza
Orman›” karar› al›nabilir. Bunun için; a) Ç›¤, arazi kaymas› ve erozyon
nedeniyle afet oluflmas› olas›l›¤›, b) Yerleflim merkezlerinin çevre sa¤l›¤›n›
olumlu etkilemesi vb. gerekçeleri aran›r.

Bu gerekçeler do¤ru olmakla birlikte çeflitli kullan›mlar› engellemedi¤i için
yeterli korumadan yoksundur 

SONUÇ ve ÖNER‹LER
Bize göre: Koruma statüsü olarak “Tabiat› Koruma Alan›” statüsü alan›n
özelliklerinin korunmas› bilimsel çal›flmalara ve e¤itime olanak sa¤lamas›
yönünden en do¤ru karar olacakt›r. Yurt yüzeyinde yayg›n örgüt a¤›n›n
bulunmas›, planlama, koruma aç›s›ndan teknik insan gücü ve donan›m
olanaklar› tafl›yan Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü; yasa kap-
sam›nda belirtilen görevleri yerine getirmek için en uygun Kamu
kurulufludur.

Sar›çal› Da¤›; Karadeniz, Akdeniz ve karasal iklim özelliklerinin kesiflme
noktas› durumunda olan, do¤al yap›s› bozulmam›fl yafll› ve kar›fl›k orman
yap›s›, an›t niteli¤indeki a¤açlar›, biyolojik çeflitlili¤i ve jeolojik yap›s›
ola¤anüstü bir yerdir. Il›ca fielalesi’ni kapsayacak biçimde, da¤›n 1300-1740
metre yükseltideki k›sm›n›n “Tabiat› Koruma Alan›” olarak ilan edilmesi
uygun olacakt›r.

*  *  *
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KOCAEL‹ SEKA KENT PARKI’NIN ALAN KULLANIMI ve
PEYZAJININ ‹RDELENMES‹

Yrd. Doç. Dr. Aysun ÇEL‹K*   Prof. Dr.Alaeddin BOBAT*

ÖZET

Mustafa Kemal Atatürk’ün iste¤i ile Türkiye’nin ka¤›t ve karton ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere 1934 y›l›nda Kocaeli’nde kurulan Selüloz ve Ka¤›t
Fabrikas› (SEKA), ilerleyen y›llarda zarar ediyor gerekçesi ile Özellefltirme
Yüksek Kurul’u taraf›ndan 10.03.2005 tarihinde Kocaeli Büyükflehir
Belediyesi’ne devredilmifl ve alan kent park›na dönüfltürülmüfltür. SEKA
Kent Park’› 1156000 m2’lik alan› ile Kocaeli’nin ve belki de Türkiye’nin en
büyük kent park›d›r. Bu çal›flmada, SEKA Kent Park›’n›n fiziksel, kültürel ve
sosyal aktivitelere olanak sa¤layan alan kullan›m› ile peyzaj› ifllevsel ve
estetik yönden irdelenmifltir. Ayr›ca, bir sanayi kenti olan Kocaeli’nde, SEKA
Kent Park›’n›n kent ekolojisine olan etkileri üzerinde durulmufltur.

Anahtar sözcükler: Kocaeli, SEKA, Kent Park›, Alan Kullan›m› ve Peyzaj

An Assesment on Land Use and Landscape of SEKA Urban Park in
Kocaeli

ABSTRACT

Mustafa Kemal Atatürk had SEKA Pulp and Paper Mill established in 1936.
Since it has been considered to be low economical and beneficial values on
reports given through the year of 2000, the mill was given to the Metropolitan
Municipality of Kocaeli by the Government and, the land of paper mill was
turned into Urban Park in 2006. The SEKA Urban Park is the greatest Park
of Kocaeli and might be of  Turkey  with its vast area nearly 1156000 square
meter.  In this work,  the land use and landscape of SEKA Urban Park in
Kocaeli based on physical, cultural and social activities are appreciated
functionally and aesthetically. Moreover,  the effects of SEKA Urban Park on
the urban ecology of Kocaeli, an industrial province,  are emphasized.  

Key words : Kocaeli, SEKA, Urban Park, Land Use and Landscape

* Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleflkesi, 41285 Arslanbey/Kocaeli
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G‹R‹fi

1924 y›l›nda il olan Kocaeli, Do¤u ve Güneydo¤usunda Sakarya ile
Güneyinde Bursa illeri, Bat›s›nda Yalova ili, ‹zmit Körfezi, Marmara Denizi ve
‹stanbul ili, Kuzeyinde de Karadeniz ile çevrilidir (fiekil 1). 

fiekil 1. Kocaeli Yerbulduru Haritas›

‹lin yüzölçümü 3505,27 km2’dir (ANON‹M, 2002). Kocaeli, Türkiye’nin en
küçük illerinden biridir. 31.12.2007 tarihinde TÜ‹K taraf›ndan aç›klanan
adrese dayal› nüfus say›m› sonuçlar›na göre ilin toplam nüfusu 1.437.926
olup, bunun % 93.61’i kent(1.346.092) ve % 6.39’u köylerde yaflamaktad›r
(TÜ‹K, 2008). Nüfus yo¤unlu¤u 410 kifli/km2, kifli bafl›na düflen milli gelir
2001 y›l› verilerine göre 6.165 $’d›r. Bu gelir düzeyi ile Türkiye’de iller
aras›nda birinci s›rada yer almaktad›r.

Kocaeli, bir yandan Türkiye’nin en çok üreten, en çok göç alan, en h›zl› kent-
leflen ili iken di¤er yandan ise çevre sorunlar›n› en çok yaflayan, tarihsel ve
kültürel kimli¤ini en h›zl› ölçüde yitiren il özelli¤ini de tafl›maktad›r. Kent
kimli¤i yönünden tarihi bir liman kenti, k›y› kenti, turizm kenti, sanayi kenti ve
ulafl›m yönünden de transit kent kimli¤ine sahiptir. Kocaeli’nin sanayi kenti
kimli¤inin bafllang›c› 1934 y›l›nda kurulan SEKA Fabrikas›’na dayanmak-
tad›r.

Türkiye’de devlet tekelindeki fabrikalar›n özellefltirme süreci, endüstriyel
üretimdeki de¤ifliklikler, deprem riski gibi nedenlerle mevcut sanayi tesis-
lerinin tasfiyesi gündeme gelebilmekte ve bu endüstriyel alanlar›n kentlere
yeniden kazand›r›lmas› için kapsaml› dönüflüm projeleri gerekmektedir
(AYDIN, 2007).

Türkiye Selüloz ve Ka¤›t Fabrikas› (SEKA), Cumhuriyet Döneminin ilk ka¤›t
fabrikas› ve Kocaeli’nin ilk sanayi tesisidir. Fabrika, kuruluflundan itibaren
1970'li y›llara kadar en parlak dönemini yaflam›flt›r. ‹lerleyen y›llarda gerek
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yat›r›m eksikli¤i gerekse özel kâ¤›t üreticileriyle rekabet edemez duruma
gelmesi nedenleriyle SEKA’n›n 2005 y›l›nda kapat›lmas›na karar verilmifl ve
10 Mart 2005 tarihinde Özellefltirme Yüksek Kurul’u taraf›ndan Kocaeli
Büyükflehir Belediyesi’ne devredilmifltir (HAB‹BO⁄LU ve NAY‹R, 2008). 

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi; toplam 1156000 m2’lik alan›n tamam›n› kent
park›na dönüfltürme karar› alm›fl ve kent park› projesinin haz›rl›klar›na
bafllanm›flt›r.  SEKA Kent Park› Projesi 3 etaptan oluflturulmufltur. Arazi
üzerindeki binalar›n %80’inin y›k›lmas›na karar verilirken, tarihi de¤eri olan
binalar›n yap›s›na uygun biçimlerde kullan›m› hedeflenmifltir. 

Kent park› kavram›, her yafl grubunun yararland›¤›, içerisinde pasif ve aktif
rekreasyon olanaklar›n›n bulundu¤u, genellikle 400 Dekar veya daha genifl
büyüklükte olan, etki alan› 30-60 dakikal›k bir yürüyüfl mesafesinde yer alan
aktif aç›k-yeflil alanlard›r (PERÇ‹N, 1989). Türkiye’de,  6785/1605 Say›l›
‹mar Kanunu’nun 28. maddesinde kent parklar› için kifli bafl›na 1,5 m2 stan-
dard› yer almaktad›r. Ayr›ca, ayn› yasa maddesinde aç›k yeflil alan  için kifli
bafl›na 7 m2,  çocuk bafl›na (3-6 ve7-11 yafl gruplar› için) 1.5 m2 ölçütleri
öngörülmektedir (GÜL ve KÜÇÜK, 2001).

Kentsel aç›k ve yeflil alanlar, kullan›m durumlar›na göre genel, yar› özel ve
özel alanlar olarak üç grup alt›nda toplanmaktad›r (GÜL ve KÜÇÜK, 2001).
Genel aç›k-yeflil  alanlar içerisinde yer alan kent parklar›n›n etki alan› bütün
bir kent halk›d›r ve kent rekreasyon dokusu içinde ana rekreasyon alan›
olarak kabul edilmektedir.

Kent parklar›;

� Kentleri daha yaflanabilir hale getirmeleri,

� ‹nsanlara farkl› etkinliklere kat›lma olana¤› sa¤lamalar›,

� Her yafl grubundan insanlara yararlanma olana¤› sunmalar›,

� Kentsel yaflam kalitesini art›rmalar›,

� Do¤a ve toplumun di¤er üyeleriyle bir araya gelme f›rsatlar› 
yaratarak sosyal fayda sa¤lamalar›,

� Fiziksel ve psikolojik yönden faydal› olmalar›,

� E¤itim için kaynak oluflturmalar›,

� Hava kalitesi, çevre koruma ve çeflitlili¤in art›r›lmas›na 
katk›da bulunmalar›,

� ‹stihdam olana¤› sa¤lamalar› gibi ifllevleri nedeniyle oldukça 
önemli aç›k alanlard›r.
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Bu çal›flman›n amac› birinci derecede etkin deprem bölgesinde yer alan ve
yo¤un kentsel sorunlar› olan Kocaeli Kenti için kent park›n›n önemini ortaya
koymak, SEKA Kent Park›’n›n alan kullan›m›n› ve peyzaj›n› irdelemektir.

1.1 Kocaeli’nin Kentsel Sorunlar›

Kentsel yaflam›n olufltu¤u ve insan yap›s›(yapay) çevrenin do¤al çevreye
egemen k›l›nd›¤› bir ortam olarak tan›mlanan kentlerde, artan nüfus
yo¤unlu¤unun plans›z kentleflme üzerindeki etkilerinin ne yönde oldu¤u
aç›kt›r. Özellikle bugün uygarl›¤›n temel kurallar›n›n bafl›nda yer alan kent-
leflme olgusunun yaflam çevresini büyük ölçüde etkileyerek do¤a ve insan
aras›ndaki iliflkiler dengesini korkunç biçimde sarst›¤› izlenmektedir
(BAYRAKTAR, 1978).

Bu olumsuzluklardan pay›n› alan Kocaeli Kenti’nde de toprak, su, hava, ses
kirlili¤i, çarp›k kentleflme ve bunun getirdi¤i yo¤un kentsel sorunlar
yaflanmaktad›r.  Türkiye’de hava kirlili¤inin en yo¤un oldu¤u kentlerden biri
Kocaeli’dir. Kocaeli kent halk› ile yap›lan bir anket çal›flmas›nda, Kocaeli’nin
en önemli sorununun çevre kirlili¤i ile ilgili sorunlar oldu¤u ortaya ç›km›flt›r
(MEYDAN, 2007)

1.2 Kocaeli’nin Yeflil Alan Varl›¤›

Yeflil alanlar, kentsel mekânlarda insan yaflam› ve gereksinimleri aç›s›ndan
büyük önem tafl›maktad›r. Bu alanlar, de¤iflik kentsel kullan›mlar aras›nda
sirkülasyonu ve fiziksel konforu sa¤lama, kente estetik de¤er kazand›rma,
rekreasyon olanaklar› sunma, çevresel kirlili¤i azaltma gibi birçok fiziksel ve
ekolojik ifllevlere sahiptirler. Yeflil alanlar›n bu ifllevleri tam olarak yerine
getirebilmeleri için kentsel planlamada bir sistem olarak alg›lanmalar›  ve
belirli standartlarda uygulanmalar› gerekmektedir (KARAGÜZEL vd, 2000). 

Aç›k-yeflil alan standartlar› ülkeden ülkeye de¤iflebilece¤i gibi, ayn› ülkede-
ki kentler aras›nda da de¤iflebilmektedir. Çünkü, kentin fiziksel çevre özellik-
leri ile birlikte nüfusun sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ve kullan›m
yo¤unlu¤u da farkl›l›k göstermektedir. 

Parklarda önemli bir yer tutan çocuk oyun alanlar›, kent aç›k-yeflil alan sis-
temi içerisinde özel bir konuma sahip bulunmaktad›r. Çocuk oyun alanlar›
kentte hem yeflil alan sistemine katk›da bulunmakta hem de çocuklar›n
gelifliminde önemli rol oynamaktad›rlar. Çocuk psikologlar›n›n ve
doktorlar›n›n ortak kan›s›, d›fl mekândan yoksun, kapal› alanlarda oyun
oynaman›n çocuklar›n zihinsel, fiziksel ve sosyal geliflimlerini olumsuz
yönde etkiledi¤idir. Kocaeli kent merkezinde yap›lan bir çal›flmaya göre,
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mevcut çocuk parklar›n›n  % 68,4’ünün caddeye, % 44,7’sinin trafo ya da
büyük enerji hatlar›na yak›n oldu¤u  saptanm›flt›r (ALTINTAfi vd., 2008).

Kocaeli bir sanayi kenti olmas›na karfl›n 146566 ha orman varl›¤› ile ülke
ortalamas›n›n üzerinde ormanl›k alana sahiptir (KÜÇÜKOSMANO⁄LU,
2007). Kocaeli Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› içerisinde 120 ha park  alan›,
250 ha piknik ve mesire alan›, 14 km uzunlu¤unda yürüyüfl yolu  ve
çevresinde 35 ha  yeflil alan bulunmaktad›r (ERKAN, 2007).  Otoban çevre-
si, yol, kavflak, refüj bitkilendirmeleri ile birlikte orman d›fl›nda toplam 810 ha
aç›k yeflil alana sahiptir. Kentte kifli bafl›na düflen aç›k-yeflil alan miktar 6,7
m2, sadece yeflil alanlardan kifli bafl›na düflen miktar ise 2,45 m2’dir
(ANON‹M, 2008).

1. SEKA Kent Park› 

1.1. Konumu

SEKA selüloz ve ka¤›t fabrikalar› kompleksi Kocaeli’nin Bat›s›nda,
Yenido¤an ve Kozluk Mahalle’lerinde, Kuzeyde D-100 karayolu, Güneyde
Marmara Denizi ile s›n›rl› yaklafl›k 1156000 m2 alan üzerinde kurulmufltur
(fiekil 2). 

fiekil  2. SEKA Kent Park›’n›n Konumu

1.2. SEKA Kent Park›’n›n Alan Kullan›m Biçimleri ve Peyzaj›

Türkiye’nin ilk endüstriyel dönüflüm projesi SEKA Kent Park›’d›r. Selüloz ve
Ka¤›t Fabrikas› alan›n›n kent park›na dönüfltürülmesi çal›flmalar› üç etaptan
oluflmaktad›r. Tamam› 1156000 m2 genifllikte olan alan›n 520000 m2’lik
aç›k-yeflil alan, 7000 m2’lik de kapal› alandan oluflan birinci etap çal›flmalar›
2006 y›l› Kas›m ay›nda tamamlanarak hizmete aç›lm›flt›r. SEKA Kent
Park›’n›n birinci etap alan kullan›m biçimleri Çizelge 1’de verilmifltir.
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Çizelge 1. SEKA Kent Park› Alan Kullan›m Biçimleri (Birinci Etap)

Aç›k Alanlar

Spor Kompleksi Uçurtma Tepesi

Aç›k Otopark Çim Tepe

Çok Amaçl› Çim Alan Kumsal, Plaj

Günefl Saati Meydan› Çukur Meydan

Sazl› Platform Deniz Üzerinde Sahne

Çocuk Parklar› Koflu, Yürüyüfl ve  Bisiklet Yolu

‹skeleler Deniz Balkonu

Oturma Alanlar› Denize Merdivenleri

Golf Alan› Festival Mekanlar›

T›rmanma Duvar› Dere Kenar› Çim Köprü

Atl› Kar›nca Ahflap Amfi

Su ›fl›k Gösterileri Gölet

Gül Bahçesi Su Oyun Alanlar›

Kapal› Alanlar

Seyir Tribünü Büfe

SEKA Park Otel Kafe

WC Bilet Sat›fl Yeri

R›ht›m Bal›k Lokantalar› Sergi Salonlar›

Ka¤›t Müzesi Kent Müzesi

Ifl›k Kuleleri Deniz Gözetleme Kulesi

Kongre Salonlar› Kapal› Otopark

Gösteri ve Görsel Sanat Atölyeleri Kapal› Spor Alanlar› 

Birinci etab› tamamlanan projenin temel amac› kenti k›y› ile birlefltirmektir
(fiekil 3a). SEKA´n›n baz› bölümlerine dokunulmadan tarihi bir ortam
oluflturulmak istenmifltir. Bu amaçla çelik konstrüksiyondan yap›lan, 13
metre yüksekli¤inde, 16 metre çap›ndaki 3 silo tanktan bir tanesi k›fl bahçe-
si görünümlü bir kafeye (Silo Tank Kafe) dönüfltürülmüfltür(fiekil 3b). Silo
tanklardan di¤er ikisinin sonraki etaplarda yine kafe ve sanat galerisi olarak
kullan›lmas› planlanm›flt›r. 
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fiekil  3. SEKA Kent Park› (a) ve Silo Tank Kafe (b)

Ayr›ca parkta, silo tank kafe d›fl›nda 920 m2’lik Çim Kafe ve 2 adet Büfe yer
almaktad›r.

Çeflitli spor etkinliklerinin gerçeklefltirilebilmesi için spor kompleksi içerisinde
2 adet basketbol, 2 adet tenis, 1 adet futbol, 3 adet mini basketbol sahas›,
kaykay pisti, 5 adet kondisyon alan› tesis edilmifltir (fiekil 4a). Ayr›ca çocuk-
lar için 12 adet oyun alan› (fiekil 4b), 2 adet boyama duvar› yap›lm›flt›r. Oyun
alanlar› toplam› 150000 m2 olup zemini epidiyemle kapl›d›r.

fiekil 4. Kondisyon Alan›(a) ve Çocuk Oyun Alan›(b)

Türkiye’nin en büyük kaykay pisti SEKA Kent Park’›nda yer almaktad›r.
Kaykay pisti, Avrupa’da en iyi ilk üç pist aras›na girmifltir (fiekil 5). 
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Bu pist özel gösteriler ve flampiyonalar gerçeklefltirmeye de uygun niteliktedir.
Park alan› içerisindeki t›rmanma duvar› 50 m geniflli¤inde ve 9 m
yüksekli¤indedir. Duvar, toplam 2800 adet parçadan oluflmaktad›r. Bu yönü
ile Türkiye’nin en büyük, dünyan›n da beflinci büyük t›rmanma duvar› özelli¤i
tafl›maktad›r. 

Deniz üzerine infla edilen deniz balkonu alan› 2081 m2’dir.  Aç›k denizi
gören bir platform olan deniz balkonu ile insanlara deniz manzaras› izleme
olana¤› sa¤lanm›flt›r. Bu alan ayn› zamanda konser gibi özel etkinlikler için
de uygun bir nitelik göstermektedir.  Körfez k›y›s›n›n 1 km’lik k›sm›nda yapay
kum plaj› oluflturulmufltur. Temiz kumdan yap›lan bu plajda çeflitli spor etkin-
likleri de gerçeklefltirilebilecektir (fiekil 6a). Uçurtma tepesi olarak
adland›r›lan 15 metre yüksekli¤inde ve 150 metre çap›ndaki yapay çim tepe
alana hareketlilik kazand›rm›fl, yürüyüfl yapma ve manzara izleme olana¤›
sunmufltur. Ayr›ca park alan›nda 6 adet yapay tepe yer almaktad›r (fiekil 6b.

fiekil 6. SEKA Kent Park› Kumsal› (a) ve Uçurtma Tepesi (b)
Mevcut iskelelere ek olarak SEKA ‹skelesi ve Organik ‹skele tesis edilmifltir.
‹skelelerin tamam› çok ifllevli olarak yap›lm›flt›r.  ‹skeleler sosyal ve sportif
faaliyetlere olanak sunman›n yan› s›ra,  deniz yoluyla parka ulafl›m› da
sa¤lamaktad›rlar (fiekil 7a). Park alan› içerisinde 1857 m2 alan› gölgeleye-
cek asma germe elemanlar› kullan›lm›flt›r (fiekil 7b).

fiekil 7. SEKA Kent Park› ‹skelelerinden Bir Örnek (a) ve Asma Germe
Elemanlar› (b)
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Deniz ortas›na yap›lan 400 m2’lik performans platformu ve sahilde yap›lan
ahflap amfi 10000 kifliyi alabilecek ve konser verilebilecek kapasitededir.

Ayr›ca, bir adet 230 kiflilik çim amfi, 1 adet helikopter pisti, 1 adet günefl
saati; donat› elemanlar› olarak 5 adet rüzgargülü, çeflitli banklar, çöp kutu-
lar›, ayd›nlatma elemanlar› ve çeflmeler de bulunmaktad›r (fiekil 8). 

fiekil 8. Bank, Çöp Kutusu, Çeflme ve Ayd›nlatma Eleman›
Avrupa’n›n en büyük lazer ›fl›kl› su oyunlar› SEKA Kent Park´ta yap›lm›flt›r.
20 metre yüksekli¤e kadar ç›kan su oyunlar›, özel ›fl›kland›rmas› sayesinde
Körfez´in pek çok noktas›ndan görülebilir özelliktedir.
Park alanlar›n›n güvenli¤i hem kullan›c›lar hem de park›n sürdürülebilirli¤i
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Güvenli park çevreleri için güvenlik per-
sonelinin, telefona ulafl›m›n, ayd›nlatman›n sa¤lanmas› ve ilk yard›m birim-
lerinin yer almas› gerekmektedir. Parkta sürekli güvenli¤i sa¤lamak
amac›yla 52 adet kamera yerlefltirilmifltir. 

Büyük ço¤unlu¤u yeflil alandan oluflan SEKA arazisinde birinci etap park
alan›na toplam 6000 adet özel yetiflmifl a¤aç, çal› ve yer örtücü bitki
dikilmifltir (Çizelge 2,3,4,5). A¤açlar Fransa’dan ithal edilmifl olup 2 y›l garan-
tilidir. 
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Çizelge 2. SEKA Park’ta Kullan›lan Genifl Yaprakl› A¤açlar 
(Birinci Etap)

GEN‹fi YAPRAKLI A⁄AÇLAR
Acer palmatum Acer platanoides Acer saccharinum
"Atropurpurea" "Crimson king"

Aesculus carnea Aesculus Albizzia julibrissin
hypocastaneum

Betula alba Betula alba pendula Catalpa bungeii
Cercis siliquastrum Cotinus coggyria Fraxinus americana

Gingko biloba Hibiscus syriacus Jacaranda mimosifolia
Lagerstroemia indica Liquadamber straciflua Liriodendron tulipifera
Magnolia grandiflora Magnolia soulengena Malus floribunda
Paulownia tomentosa Phoenix dactylifera Platanus acerifolia

Platanus orientalis Prunus Prunus serrulata
ceracifera”Psiarrdii “Kanzan”

Nigra”
Prunus serrulata Quercus robur Quercus rubra

Robinia hispida rosea Salix babylonica Salix caprea
Syringa vulgaris Tilia tomentosa Washingtonia filifera
Acacia dealbata Acer platanoides Acer saccharinum

“Pyramidalis”
Caesalpinia gilliesii Crataegus oxycantha Magnolia grandiflora 

“Pauls Scarlet” “Pyramidalis”
Platanus acerifolia Prunus cistena Tamarix rubra
Tamarix tetrandra Acer pseudoplatanus Magnolia grandiflora

“Sapetti”

Çizelge 3. SEKA Park’ta Kullan›lan ‹¤ne Yaprakl› A¤açlar (Birinci Etap)

‹⁄NE YAPRAKLI A⁄AÇLAR
Abies bornmulleriana Cedrus atlantica Cedrus deodora

“Glauca”
Cedrus deodora Cedrus libani Cupressus

“Auerea” sempervirens “Stricta”
Cupressocypari Cupressus arizonica Cedrus deodora

leylandii “Pendula”
Juniperus virginiana Picea excelsa Picea pungens

“Sky Rocket”
Picea pungens Picea pungens Pinus brutia

“Glauca” “Glauca Hoopsi”
Pinus pinea Taxus baccata

“Fastigiata”

74

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2007



Çizelge 4. SEKA Park’ta Kullan›lan Çal› Formlu Bitkiler (Birinci Etap)

ÇALILAR
Aucuba japonica Bambusa aurea Bambusa multiplex
Bambusa nigra Berberis veitchii Berberis thunbergi

atropurpurea 
Berberis thunbergi atr. Buddleia davidii Cortaderia selloana

“Nana”
Cotoneaster franchetti Escollonia "Peach Escollonia "Pride of 

Blossom" Donard"
Hibiscus rosa chinesis Hydrange Hydrangea involucrata

arborescens
"Grandiflora"

Hydrangea Juniperus horizontalis Lantana camara
macrophylla "Blue

Monnet"
Miscanthus sinensis Nandina domestica Nerium oleander

"Firepower"
Phormium tenax Phormium tricolor Photinia red robin

Pittosporum tobira Pittosporum tobira Prunus laurocerasus
“Nana” “Otto Luyken”

Punica granatum Pyracanta coccinea Pyrancantha novaja
Rosa sp. Viburnum tinus Yucca filamentosa

Cotoneaster Hebe speciosa Nandina domestica
horizontalis

Rosa meyland Spirea vanhouettii Buddleia davidii “Black
Night”'

Çizelge 5. SEKA Park’ta Kullan›lan Yer Örtücü ve Otsu Bitkiler 
(Birinci Etap)

YER ÖRTÜCÜLER - OTSU B‹TK‹LER
Agapanthus sp. Iris "Fulvala" Iris "Joyce"

Lavandula angustofolia Iris  "Sun Miracle" Kniphofia sp.

Yeflil alanlar›n sulanmas›na yönelik 2 adet su deposu bulunmakta olup, bitk-
ilendirme tekni¤ine göre 3415 adet sprey sprink, 4680 adet rotary sprink,
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156 adet bubler sprink ile ya¤murlama sulama sistemi ve gülistan, lavanta
bahçelerinde de damlama sulama sistemleri kullan›lm›flt›r (fiekil 9a). SEKA
Kent Park›’n›n akflam saatlerinde de kullan›labilmesi için park›n her noktas›
ayd›nlat›lm›fl,  ayd›nlatma ile park alan›na estetik de¤er de kazand›r›lm›flt›r.
Ayd›nlatma elemanlar› Fransa’dan ithal edilmifltir. Alan kullan›mlar›na uygun
olarak 436 adet yüksek ayd›nlatma, 135 adet alçak ayd›nlatma eleman›,
asma germelerin alt›nda 117 adet ultra parlak renkli projektör, yürüyüfl yol-
lar›nda da gömme spot armatürler kullan›lm›flt›r (fiekil 9b).

fiekil 9 . Damlama Sulama Sistemi (a) ve Yaya Yolu Ayd›nlatma
Elemanlar› (b)

Uygulamas› üç etaptan oluflan SEKA Kent Park›’n›n di¤er etaplar›
önümüzdeki y›llarda tamamlanacakt›r. SEKA Fabrikas›’n›n eski binalar›n›n
da yer ald›¤› alanlar› kapsayan II. ve III. Etap çal›flmalar›nda düflünülen alan
kullan›m biçimleri içerisinde bilim merkezi, SEKARAY ve SEKAPORT yer
almaktad›r. 

SEKA Kent Park›’nda Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ile Kocaeli Sanayi
Odas›’n›n destekleri ve TÜB‹TAK’›n katk›lar›yla oluflturulacak Bilim
Merkezi’nde bilimsel çal›flma ortamlar›, çeflitli bilim etkinliklerinin
gerçeklefltirilece¤i bölümler ve çok amaçl› konferans salonlar›n yer alacakt›r.
Türkiye Sanayi Müzesi, bilim ve teknoloji, biliflim, elektrik ve elektronik, oto-
motiv ve otomotiv elemanlar›, petrole dayal› sanayi ürünleri, denizcilik ve ter-
sanecilik, deprem, yang›n ve ilk yard›m, simülasyon, havac›l›k ve uzay,
e¤lence ve e¤itim merkezlerinin yer almas› da planlanmaktad›r. Bu proje
gerçeklefltirildi¤inde, Türkiye’nin en büyük bilim merkezi olacakt›r.

TÜB‹TAK ile ortaklafla yap›lan çal›flmalardan olan Ray Taksi (SEKARAY),
yüksek kolonlar üzerindeki raylarda elektrik ile hareket edecektir. Kocaeli
SEKA Kent Park›’nda ilk olarak 2 km’lik mesafe üzerinde denenecek olan
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Ray Taksi’nin (havadan ilerleyen ulafl›m sistemi) baflar›l› olmas› durumunda
kent genelinde yayg›nlaflt›r›lmas› planlanmaktad›r. 

SEKAPORT olarak adland›r›lan yelkenli görüntüsündeki lokanta projesi
1329 m2 kapal› alan,  2448 m2 de aç›k alandan oluflacakt›r. Bu tesisin
amac›, park›n sosyal yaflant›s›na canl›l›k katmakt›r. SEKAPORT’A ulafl›m›n
karadan ve denizden yap›lmas› planlanmaktad›r.

SONUÇ, TARTIfiMA  VE ÖNER‹LER

Cumhuriyet Döneminin ilk ka¤›t fabrikas› ve Kocaeli’nin ilk sanayi tesisi olan
SEKA, kentsel dönüflüm faaliyetleri içerisinde 76 trilyonluk bütçe ayr›larak
kent park›na dönüfltürülmüfltür. Alan›n kentsel yaflama yeniden kat›l›m›
konusundaki çeflitli çal›flmalar içerisinde, tamamen kamuya yönelik olarak
tasarlanan kent park› karar› olumlu bir uygulamad›r. Ayr›ca, tesis içerisinde-
ki fabrikaya ait mimari de¤eri olan özgün yap›lar›n korunmas› da geçmiflle
gelece¤i birlefltirme aç›s›ndan olumlu bir yaklafl›md›r.

Parklar, kent içerisinde en çok kullan›lan aç›k alanlard›r ve sosyal aç›dan
çok önemlidirler.  Park içerisinde çeflitli etkinlikler s›ras›nda de¤iflik insan
gruplar› aras›nda sa¤lanacak iletiflim, park alanlar›n› sosyal mekânlar haline
getirmektedir. Kocaeli kenti, sahip oldu¤u çeflitli kentsel kimlikler nedeniyle
ekonomik, sosyal ve kültürel yönden çeflitlilik gösteren bir nüfus yap›s›na
sahiptir. SEKA Kent Park› da, Kocaeli kent bütünü için rekreasyonel
faaliyetlere yönelik önemlerinin yan›nda sosyal yönden de çok önemli bir rol
üstlenmektedir. 

SEKA Kent Park› içerisinde kullan›c›lara sunulan çok çeflitli aktif ve pasif
rekreasyon olanaklar›n›n bulunmas›,  her yafl grubundan kullan›c›y› parka
çekmektedir.

Parklar yak›n çevrelerinden beslenen sosyal yaflam alanlar›d›r.  Kocaeli, iki
denize olan k›y›s›na karfl›n bir k›y› kenti özelli¤i tafl›mamakla beraber, SEKA
Kent Park› sayesinde kentli ve k›y› birleflmesi sa¤lanm›fl, Kocaeli’nin k›y›
kenti özelli¤ine ifllerlik kazand›r›lm›flt›r. Deniz manzaras› parka görsel yön-
den çok önemli de¤erler katmas›n›n yan› s›ra,  park içerisine yap›lan plaj,
iskeleler, deniz balkonu,  denizin aktif ve pasif yönden kullan›lmas›n›; deniz
yüzeyinin aç›k alan olarak kazan›lmas›n›-içsellefltirilmesini sa¤lam›flt›r.
Ayr›ca, deniz manzaras› parka çekici bir bütünsellik getirmifltir.

SEKA Kent Park›’n›n I. etap uygulamas›, fabrikan›n tomruk arazisi üzerinde
olup düz bir aland›r. Ancak, park dönüflümünde alana yap›lan farkl› yükselti-
lerdeki tepeler düz alanda z›tl›k oluflturarak tekdüzeli¤i ortadan kald›rm›fl ve
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alana hareketlilik kazand›rm›flt›r. 

Asma germelerin park alan› içerisinde aral›kl› ve tekrarl› olarak kullan›lmas›
hem yo¤unlu¤u azaltm›fl hem de hareketlili¤i sa¤lam›flt›r. 

SEKA Kent Park›’n›n I. etap uygulamas› ile kentte kifli bafl›na düflen aç›k-
yeflil alan miktar› 6,7 m2’den 7,09 m2’ye ç›km›flt›r. Bu orana, denizden
kazan›lan aç›k alan eklenmemifltir.  Park›n II. ve III. etap uygulamalar›
gerçekleflti¤inde kifli bafl›na düflen aç›k-yeflil alan miktar› belirgin oranda
artacakt›r.  

Sanayi tesislerinin etkisi ile Kocaeli kentinin d›fl mekânlar› çevresel anlamda
çocuklar için sa¤l›kl› de¤ildir. SEKA Kent Park› içerisinde yer alan de¤iflik
yafl gruplar›na yönelik çocuk oyun alanlar›n›n güvenli¤i, donat›lar›n çeflitlilik
ve yeterlili¤i, oyun aletlerinin ifllevleri yönü ile çocuklar›n e¤ilim ve beklenti-
lerini karfl›lar niteliktedir. Çocuk oyun alanlar›n›n aral›kl› ve tekrarl› kullan›m›
yo¤unlu¤u azalt›p hareketlili¤i sa¤lam›flt›r. Ancak, yeni planlamalar engelli
çocuklar da göz önüne al›narak yap›lmal›d›r.

Park alanlar› içerisindeki yeflil alanlar parklara estetik, ifllevsel ve ekolojik
de¤erler katmaktad›r. SEKA Kent Park› I.etap uygulamas›nda 6000 adet
özel, yetiflmifl sa¤l›kl› bitkiler dikilmifltir. Uygulama öncesinde toprak
de¤erleri ölçülmüfl ve uygun türler seçilmifltir. Ayr›ca kent koflullar›na uyum
sa¤layabilen ve her mevsim renk etkisini gösterebilen bitkiler kullan›lm›flt›r.
Özellikle sahil kenarlar›na dikilen palmiye a¤açlar› deniz ile uyumlu olmufl ve
parka estetik yönden de¤er katm›flt›r. Bitki kullan›m›nda aç›k görüfl alanlar›
oluflturularak kitle-boflluk dengesi sa¤lanm›flt›r. Basmaya dayan›kl› çim kul-
lan›m› ise kullan›c›lar› fiziksel ve ruhsal yönden rahatlat›c› etki yaratm›flt›r.
Bitkilendirmede Fransa’dan ithal edilmifl ve garantili bitkiler yerine yerli üreti-
cilerden al›nm›fl bitkilerin tercih edilmesi, hem parasal kayna¤›n yurtiçinde
kalmas› hem bir sorun yafland›¤›nda daha ulafl›labilir ve denetlenebilir
olmas› hem de yerli bitkilerin ekolojik koflullara kolay uyum sa¤lamas› ve
çeflitli hastal›k etmenlerine karfl› dayan›kl› olmas› bak›mlar›ndan daha olum-
lu bir yaklafl›m olabilirdi.  

SEKA Kent Park› bütünü içerisinde yeflil alanlar›n sulanmas›nda farkl› sula-
ma sistemleri kullan›lm›flt›r. Bitkilendirme tekni¤ine uygun olarak seçilen
sulama sistemleri ile bütün bitkilerin ve yeflil alanlar›n sa¤l›kl› sulanmas›
sa¤lanarak gereksiz su tüketimi de önlenmifltir. Ancak, damlama sulama sis-
temi, alanlar›n bitkisiz oldu¤u dönemlerde ya da bitkilerin yeterince büyüme-
di¤i dönemlerde estetik olmayan bir görünüm sergilemektedir.
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SEKA Kent Park’›nda alan kullan›mlar›na uygun olarak farkl› ayd›nlatma ele-
manlar› seçilmifltir. Böylece park›n akflam saatlerinde de güvenli bir flekilde
kullan›m› sa¤lanm›flt›r. Asma germelerin, bitkilerin, t›rmanma duvar›n›n,
iskelenin ayd›nlat›lmas› ve ›fl›¤›n denize yans›mas› ile alana çekicilik
kazand›r›lm›flt›r.

SEKA Kent Park› içerisindeki donat› elemanlar› (asma germeler, ayd›nlatma
elemanlar›, çöp kutular›, banklar, oyun aletleri, rüzgârgülü, günefl saati, su
yüzeyleri) karmafla yaratmadan, teknik, estetik ve ifllevsel aç›dan yeterli bir
flekilde kullan›lm›flt›r. Bu konudaki süreklili¤in sa¤lanmas› için düzenli
bak›mlar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.

SEKA Kent Park›’n›n ana kullan›c›s› Kocaeli kent halk›d›r. Ancak,
Kocaeli’nin ilçeleri de, kente günübirlik ulafl›m mesafesi içindedir. SEKA
Kent Park›’na, kent merkezinden yaya olarak ulafl›m mümkün olmas›na
karfl›n daha uzak mesafelerden de ulafl›m kolayl›¤› sa¤lanmal›d›r. 

Park alan› içerisinde çevre dostu araçlar ve atl› arabalar ile gezinti
olana¤›n›n da sa¤lanmas› kullan›c›lar için çekici olabilecektir. Ayr›ca yafll›
kullan›c›lar›n park› gezmeleri de bu sayede daha rahat sa¤lanabilecektir.

SEKA Kent Park›’n›n II. ve III. etaplar›nda park içerisinde Al›flverifl-Köyü
yap›lmas› düflünülmektedir. Ancak bu tür bir uygulama park›n genel kullan›m
amac›na ve kent park› kavram›na ters düfler niteliktedir. Çünkü parklar genel
kullan›m aç›s›ndan kamuya aç›k alanlard›r ve bu ba¤lamda ticari amaca
yönelik uygulamalar bu bütünlü¤ü bozacak amaç-d›fl› kullan›mlara örnek
oluflturacakt›r. 

Kaliteli park çevreleri oluflturmak park›n ve çevresinin bir bütün olarak ele
al›nmas›n› gerektirir. SEKA Kent Park›’n›n devam›nda yer alan bir boru fab-
rikas›na ait 100.000 m2’lik arazinin de boflalt›lacak olmas› ve 35000 m2’lik
k›sm›n›n Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’ne devredilerek yeflil alan
yap›lmas›n›n planlanmas› bu bütünlü¤ü sa¤layacak önemli bir geliflmedir 

* * *
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TÜRK‹YE'DE EKOLOJ‹K KOfiULLARDAN YARARLANMA
VE DO⁄AL VARLIKLARI KULLANMA POL‹T‹KALARININ

SERMAYE B‹R‹K‹M SÜREÇLER‹NE ETK‹LER‹

Yücel ÇA⁄LAR*

(K. Marx, 1875)
ÖZET

Eme¤in yan› s›ra do¤al varl›klar› kullanma ve ekolojik koflullardan yararlanma biçim-
lerinin ve yo¤unluklar›n›n sermaye birikim süreçlerine çeflitli düzey ve biçimlerde
etkide bulundu¤u bilinmektedir. Do¤al varl›klar›n kamu, özellikle de devlet
mülkiyetinde oldu¤u toplumsal yap›larda bu etkinin kapitalist geniflletilmifl yeniden
üretimi destekledi¤i, dolay›s›yla kapitalist üretim iliflkilerinin egemenli¤ini pekifltirdi¤i,
ülkeleraras› düzlemde de emperyalizmin yayg›nlaflmas›n› büyük ölçüde
kolaylaflt›rd›¤› bilinen bir baflka gerçekliktir. Böyle iken, Türkiye’de sermaye birikimi
süreciyle ilgili tart›flmalar daha çok emek sömürü ve k›smen de tar›m sektöründe
öteki sektörlere kaynak aktar›m› ve devletin do¤rudan katk›s› olgular› üzerinde
odaklan›lmaktad›r. Oysa, do¤al varl›klar›n kullan›lma ve ekolojik koflullardan yarar-
lan›lma düzey ve biçimleri Osmanl› toplumunda da kapitalist üretim iliflkilerinin
ortaya ç›kmas›na, giderek, Osmanl› Devleti'nin sömürgelefltirilmesine, Cumhuriyet
döneminde ise kapitalist sermaye birikimi sürecine göz ard› edilemeyecek boyutlar-
da olumlu d›flsall›klar sa¤lam›flt›r. Ne var ki, bu gerçekli¤in Türkiye özelindeki
bileflenleri ve sermaye birikim sürecine etkileri, gerekti¤ince sorgulanmam›flt›r.
Yaz›da, bu genel saptamalardan hareketle; Türkiye'deki sermaye birikim süreçlerine
çeflitli düzey ve biçimlerde etkide bulunan çeflitli do¤al varl›klar›n kullan›m›na yöne-
lik politikalar›n a¤›rl›kla hukuksal araçlar›yla tarihsel olarak sergilenmesi hedeflen-
mektedir.

Anahtar sözcükler: Sermaye Birikimi, Ekonomik Büyüme, Do¤al Varl›k ve Süreçler,
Ekolojik Koflullar

Benefiting from Ecological Conditions in Turkey and Effects of the Natural
Beings Utilization Policies on the Stock Accumulation Processes

ABSTRACT

It is known that, in addition to labor, the style and intensity of utilization of natural
beings and benefiting from ecological conditions affects stock accumulation
processes at different levels and ways. 

* K›rsal Çevre ve Ormanc›l›k Sorunlar› Araflt›rma Derne¤i Üyesi-Ankara
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“Emek bütün zenginli¤in kayna¤› de¤ildir. Do¤a da emek
kadar, kullan›m de¤erlerinin (ve elbette maddi zenginlik
bunlardan oluflur!) kayna¤›d›r ki, eme¤in kendisi de
do¤al gücün, insan›n emek gücünün ifadesinden baflka
bir fley de¤ildir” 



Another known fact is that in the social structures where natural beings are under
public ownership, especially under state ownership, this effect supports the capital-
ist enlarged re-production; consequently it strengthens the hegemony of capitalist
production relationships and facilitates the generalization of imperialism at interna-
tional level to a great extend. 

On the other hand, in Turkey, discussions on the accumulation of stock process
focus mainly on the exploitation of labor and partially on the transfer of resources
from agricultural sector to other sectors and the direct support of the state.

However, the style and intensity of utilization of natural beings and benefiting from
ecological conditions resulted in origination of capitalist production relationships,
exploitation of Ottoman State gradually, while it provided positive externalities to the
accumulation of capitalist stock accumulation process considerably.  But the com-
ponents of this fact peculiar to Turkey and the effects of stock accumulation process
have not been questioned duly. In this article, starting from these general determi-
nations, the policies related to benefiting from various natural beings which affect
the stock accumulation process at different levels and ways will be presented main-
ly with their legal means. 

Key words: Stock Accumulation, Economical Growth, Natural Beings and
Processes, Ecological Conditions

G‹R‹fi
Bu ba¤lamda öncelikle kimi kavramlarla ilgili tan›mlar›n, bu kavramlarla ilgili
tart›flmalar s›ras›nda yararlan›lan bilgilerin an›msanmas› ve/veya gözden
geçirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda “do¤a” “do¤al”, “ekolojik koflullar”, “ser-
maye” ve “sermaye birikimi” kavramlar› öne ç›kmaktad›r. 

E¤er “do¤a”,

“i) Oluflumu, varl›¤›n› sürdürebilmesi, geliflmesi ve de¤iflmesi, ilke olarak
insan iradesine ba¤›ml› olmayan; ii) insan›n özel bir müdahalesini gerek-
tirmeyen; iii) de¤iflme ve oluflma hali devaml› olan; iv) her biri sistem
özelli¤ine sahip bulunan; v) ö¤eleri birbirleriyle etkileflim içinde olan sistem”

olarak tan›mlanabiliyorsa, “do¤al” olan için de, ilke olarak, 

insanlar›n bilinçli eylemleri d›fl›nda;

• oluflabilen,
• varl›¤›n› sürdürebilen,

• de¤iflebilen,
• ö¤eleri birbirinden etkilenebilen,

• ö¤eleri birbirini etkileyebilen, 
• çeflitlenebilen,

varl›klar, süreçler, iliflkiler, biçimler, etkiler, görünümler ve görüntülerdir. 
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aç›klamas› yap›labilir (ÇA⁄LAR, 2002). Böyle iken, “do¤a” denildi¤inde,
ço¤unlukla yaln›zca “varl›klar”, sözgelimi ya yaban›l bitkiler, hayvanlar ya da
çeflitli ekosistemler (sucul ortamlar, bozk›rlar, ormanlar, çöller, denizler vb)
ya da görünümler akla gelmektedir. Ancak, böylesi bir alg›lama biçimi, ço¤u
durumda “do¤adaki” süreçlerin, iliflkilerin ve etkileflimlerin kolayl›kla gözden
kaç›r›labilmesine yol açmaktad›r. Oysa, “do¤al” say›lan varl›klar›n yan› s›ra
“do¤adaki” süreçlerin, baflka bir söyleyiflle de “do¤adaki” canl› ve cans›z
varl›klar aras›ndaki iliflkilerin ve etkileflimlerin de göz önünde bulundurul-
mas› gerekmektedir. “Ekolojik koflullar” ise, bu iliflkilerin ve etkileflimlerin
niteli¤i, yönü, fliddet vb özellikleri, dolay›s›yla “do¤al” varl›klar›n niteli¤i,
niceli¤i ve yersel da¤›l›m› üzerinde belirleyici olabilen, sözgelimi iklim,
yeryüzü biçimi, yöney vb her türlü oluflum ve bunlar›n dinamik birlikteli¤inin
yaratt›¤› ç›kt›lar olarak tan›mlanabilir. “Ekolojik koflullar” denildi¤inde gözden
kaç›r›lan ise ço¤u durumda bu “belirleyici dinamik birliktelik” özelli¤i olmak-
tad›r.

Bu ba¤lamda “sermaye” ve “sermaye birikim” kavramlar›n›n da an›msan-
mas› gerekiyor. K›saca “Art›k de¤er üreten para...” olarak aç›klanan
(HANÇERL‹O⁄LU, 1976) “sermayenin” ortaya ç›kabilmesi için, bilindi¤i gibi,
üretim araçlar›n›n ve paran›n art›k-de¤er üretim, baflka bir söyleyiflle de
eme¤in sömürülmesi sürecine sokulmas› gerekmektedir. Öte yandan, “ser-
maye” ancak üretilenlerin de¤iflimi, daha genel bir söyleyiflle de “mal
dolafl›m›” durumunda/aflamas›nda somutlaflmaktad›r. Ancak, Marks, bu
olguyla ilgili olarak flu uyar›y› yapmaktad›r: “...sermaye dolafl›mdan do¤maz;
ama, dolafl›m olmadan da do¤amaz.” (MARKS, 1890). Gerçekte, kapitalist
üretim iliflkilerinde “sermayenin” üretim sürecine sokulmas›n›n temel amac›
“de¤iflim de¤erinin” yarat›lmas›d›r. “Sermayenin” birikimi” ise, bu süreçlerde
gerçekleflebilen bir olgudur: “Art›k de¤erin sermaye olarak kullan›lmas›na,
yani elde edilen art›k de¤erin sermayeye çevrilmesine sermaye birikimi
denir.” (MARKS, 1867). Bu süreçte eme¤in art›-de¤er üretmek amac›yla
sömürülmesi temel olmakla birlikte, “Emek, bütün zenginli¤in kayna¤›
de¤ildir. Do¤a da emek kadar (gerçek zenginlik oldu¤unda kuflku bulun-
mayan) kullan›m de¤erlerinin kayna¤›d›r. Zaten, eme¤in kendisi de do¤al
gücün, insan gücünün ifadesinden baflka bir fley de¤ildir...Ve ancak insan,
daha bafl›ndan, bütün ifl araç ve gereçlerinin ilk kayna¤› olan do¤aya karfl›
onun sahibi gibi hareket etti¤i, kendi mal› olan bir nesne gibi davrand›¤›
ölçüdedir ki, insan eme¤i, kullan›m de¤erlerinin ve dolay›s›yla servetin
kayna¤› olabilmektedir.” (MARKS, 1875). fiöyle de söylenebilir: Kapitalist
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üretim iliflkileri söz konusu olmad›¤›nda ekolojik koflullar›n ve do¤al
varl›klar›n a¤›rl›kla “kullan›m de¤erleri” olabilmektedir; kapitalist üretim
iliflkilerinin egemen oldu¤u koflullarda ise bu koflul ve varl›klar da “de¤iflim
de¤eri” kazanarak sermaye birikim sürecine kat›labilmektedir. 

Sermaye birikiminin, her dönemde ve toplumsal yap›da son derece
karmafl›k süreçlerle gerçekleflti¤i, bu süreçlerde etkili olabilen dinamiklerin
tarihsel, sektörel ve yersel düzlemde farkl›laflabildi¤i bilinmektedir. Bu
farkl›l›klar›na karfl›n, ekolojik koflullardan yararlanma ve do¤al varl›klar› kul-
lanma biçim ve düzeylerinin bu dinamiklerin ortak bileflenlerinden birisi
oldu¤u da bu ba¤lamda göz önünde bulundurulmas› gereken bir baflka
gerçektir.

Yine bilindi¤i gibi, ekolojik koflullar ve do¤al varl›klar, sermaye birikim süreç-
lerinde üretime; i) girdiler sa¤layarak, ii) etkinlik ortamlar› oluflturarak ve iii)
olumlu ve/veya olumsuz d›flsall›klar olarak etkide bulunabilmektedir. Bu
gerçeklikten hareketle, sermaye birikim süreçleri ile ekolojik koflullar ve
do¤al varl›klar aras›ndaki iliflkinin temelde üç boyutlu oldu¤u söylenebilir:
Sermaye birikirken; i) ekolojik koflullardan yararlan›lmakta ve/veya do¤al
varl›klar kullan›labilmektedir; ii) ekolojik koflullara ve dolay›s›yla da do¤al
varl›klara çeflitli biçim ve düzeylerde zarar verilebilmektedir ve iii) ekolojik
koflullar›n ve do¤al varl›klar›n çeflitli olumlu ve olumsuz d›flsall›klar›yla;
baflka bir söyleyiflle; do¤rudan ve/veya dolayl› olarak sa¤lad›¤› olanaklar ve
gündeme getirdi¤i k›s›tlarla karfl›laflabilmektedir. 

Öte yandan, ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n sermaye birikimi süreç-
lerine katk›lar› yaln›zca belirli dönemlerde, sektörlerde ya da ülkelerde
gerçekleflebilen olgular de¤ildir. Öyle ki, ekolojik koflullar›n özellikleri ve
do¤al varl›klar›n niteli¤i ve niceli¤i, tüm tarihsel dönemlerde, ekonomik ve
toplumsal yap›lar›n varl›klar›n› sürdürebilmelerinde belirleyici olabilmifl; kapi-
talist üretim iliflkilerinin, sömürgecili¤in ve sonra da emperyalizmin oluflmas›
ve yayg›nlaflmas›nda öncelikli yönelim alanlar›n› oluflturabilmifltir. Gerçekte,
devletin, ilk ortaya ç›kmas›ndan günümüze de¤in süregelen temel ifllev-
lerinden birisi de ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n sermaye birikim
süreçlerine katk›lar›n›n ençoklanmas›, gerekti¤inde de ekolojik koflullar ile
do¤al varl›klar›n sermaye birikimini k›s›tlamayacak do¤rultuda
dönüfltürülmesi olmufltur. 

Bu ba¤lamda an›msanmas› gereken bir baflka gerçeklik de ekolojik
koflullar›n ve do¤al varl›klar›n bir yandan bu koflullardan ve varl›klardan
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“girdi” olarak yararlanabilen bitkisel üretim, hayvanc›l›k, su ürünleri ve
ormanc›l›k gibi sektörlerdeki sermaye birikim süreçlerine do¤rudan, öteki
sektörlerdeki sermaye birikim süreçlerine ise “kaynak transferi” yoluyla
dolayl› olarak katk›da bulunabilmesidir. 

Türkiye’de de do¤al olarak tar›m sektöründe görece olarak hem daha erken
dönemlerde gündeme gelen hem daha yo¤unluklu hem de daha sürekli
iflleyen bu süreç, günümüze de¤in, kolayl›kla sürdürülebilmifltir. Ekolojik
koflullar›n uygunlu¤u ve do¤al varl›klar›n niteli¤i ve niceli¤i ile mülkiyet ve
yönetim biçimi bu süreçlere gerçekten de büyük olanaklar sa¤lam›flt›r. Oysa,
özellikle 1980’li y›llardan bafllayarak “do¤al dengenin” kimi alanlarda ve
yörelerde üretim bir yana, yaflam›n “sürdürülemeyecek” denli bozulmas›n›n,
do¤al varl›klar›n nitelik ve nicelik olarak yetersizleflmesinin bir bak›ma
kaç›n›lmaz sonuçlar› oldu¤unun ay›rd›na var›lm›fl, önlenmesine yönelik çok
say›da hukuksal ve kurumsal düzenleme yap›lm›flt›r. Ancak; ekolojik
koflullar›n ve do¤al varl›klar›n egemen alg›lanma biçimi, mülkiyet ve yönetim
yap›s› ile “korumac›” kayg›lar›n, tutum ve davran›fllar›n tüm yaflama alan-
lar›na içsellefltirilmesine, giderek sektörel geliflme politikalar›n›n bu do¤rultu-
da oluflturulmas›na yönelik yaklafl›mlar›n etkili olmamas›, söz konusu
kolayl›¤› pekifltirmifltir. Bu nedenledir ki, sözgelimi, 2000’li y›llarda da,
kamuoyunda k›saca “2B” olarak an›lan ve “orman niteli¤ini yitirmifltir”
gerekçesiyle art›k orman say›lmayan devlet arazilerinin sat›labilmesi için
anayasal ve yasal düzenleme giriflimi gündeme getirilebilmifl, yine ayn› y›l,
tüm kamusal do¤al varl›klar›n sat›lmas›na ve/veya kiralanmas›na yönelik
uygulamalar›n kapsam›n› geniflleten, bu do¤rultuda yap›lan ifl ve ifllemleri
daha da kolaylaflt›ran 4916 say›l› “Çeflitli Kanunlarda ve Maliye
Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararnamede De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” ç›kar›labilmifl;
Orman, Maden ve Mera Kanunlar› ekolojik koflullardan yararlanma
olanaklar›n›n ve çeflitli kamusal do¤al varl›klar›n mülkiyetinin devredilebilme-
si için birkaç kez yeniden düzenlenebilmifltir. Öyle ki, kimileri Dünya
Bankas›, GATT, AB vb ülkeleraras› örgütlerin de yönlendirmesiyle gündeme
gelen bu türden giriflimler, TOBB ve ATO gibi sermaye s›n›f›n›n kitle örgüt-
lerinin yan› s›ra yabanc› sermaye taraf›ndan da “ilgiyle” karfl›lanm›fl ve
aç›kça desteklenebilmifltir. GAP’la birlikte Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde
gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel
dönüflümlerin ve flimdiden ortaya ç›kan geliflmelerin ise tart›flma konusu
yönünden son derece anlaml› bir deneyim olarak irdelenmesi gerekmektedir.
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Bu ba¤lamda son olarak, ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n nitelik ve
niceli¤i ile yersel da¤›l›m›n›n, do¤al, olarak, ekonomik, toplumsal ve kültürel
yap›lar üzerindeki biçimlendirilmesi etkilerinin de an›msanmas› gerekmekte-
dir. Tunçdilek, bu gerçe¤i flöyle dile getirmektedir: “...Türkiye’nin her böl-
gesinde ve her zon üzerinde do¤al yap›n›n çok farkl› olmas› veya do¤al
bölge ünitelerinin çok olmas›; her ünite üzerinde yaflayan insan daha farkl›
bir yaflam düzenine sokmufltur. Böylece Anadolu’da birbirinden oldukça
farkl› sosyo-ekonomik yaflam düzeninin geliflmesi sa¤lanm›flt›r.”
(TUNÇD‹LEK, 1978). Anadolu’da kaz› çal›flmalar›n›n yan› s›ra geziler de
yapan ‹ngiliz mimar ve arkeolog Seton Lloyd’un gözlemleri de bu do¤rul-
tudad›r. Lloyd; “...yaz›n›n bilinmedi¤i ça¤larda bu ülke insanlar›n›n bir-
birinden yad›rganacak ölçüde farkl› olufllar›, belki de ülkeyi bafltanbafla
geçen çok say›da göçmen haklarla aç›klanabilir” saptamas›n› yapt›ktan
sonra flu yarg›y› öne sürmektedir. “Gözlemlenen bir baflka olgu, de¤iflik
iklimli co¤rafi alanlara göre do¤al bölümlere ayr›lan ülkenin kültür böl-
gelerinin bu bölümlemeye uymas›d›r.” (LLOYD, 1989).

Böyle iken, sermaye birikim süreçleriyle ilgili tart›flmalar s›ras›nda, yak›n
zamanlara de¤in daha çok do¤al varl›klar›n girdi olarak kullan›lmas› ve daha
az olarak da ekolojik koflullardan kaynaklanan do¤al verimgücü farkl›l›klar›* 
üzerinde yo¤unlafl›lm›flt›r. Sermaye birikim süreçlerinin çeflitli etkinliklerde
girdi olarak kullan›lan do¤al varl›klar›n üretim güçlerinin azalmas›na ya da

yok olmas›na, “çevre sorunu” say›lan oluflumlar›n yaflama olanaklar›n›n
giderek ortadan kald›rmas›na yol açmas› boyutu ise görece olarak daha 

* 19. Yüzy›lda D.Ricardo’nun “‹lkeler”de ve K.Marks’›n “Kapital”in üçüncü cildinde
“Farkl›l›k Rant› I” ile ilgili irdelemeleri; 1900’lü y›llar›n bafl›nda Lenin’in “Tar›m 
Sorunu ve Marks’›n ‘Elefltirmenleri’”ndeki “Rant” ve yine “Farkl›l›k Rant› I”, 
1970’li y›llarda da G. Hoel’in “Tar›mda kapitalizmin Geliflmesi ve Toprak 
Rant›”ndaki “Diferansiyel Rant I”; Türkiye’de ise K. Boratav’›n “Tar›msal Yap›lar
ve Kapitalizm” ve M.Erdost’un “Kapitalizm ve Tar›m”daki “Rant”; Türk Sosyal 
Bilimler Derne¤i’nin 1987 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i “Türkiye’de Tar›msal Yap›lar›n
Geliflimi: 1923-1987 Sempozyumu”nda ve baflta TMMOB Ziraat Mühendisleri 
olmak üzere çeflitli demokratik kitle örgütlerinin düzenledi¤i çok say›da kongre,
sempozyum vb etkinliklerde sunulan bildiriler bu s›n›rl› say›daki tart›flmalara 

örnek olarak verilebilir.
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yak›n bir zamanda tart›flma gündemine gelmifltir*. 

Öte yandan, Türkiye’de sermaye birikim süreçleriyle ilgili tart›flmalar baflta
tar›m yap›lan araziler olmak üzere çok az say›da do¤al varl›¤›n hemen
hemen yaln›zca niceliksel boyutuyla ilgili ekonomik ve toplumsal de¤iflme ve
geliflmelere indirgenmifl; ele al›nan do¤al varl›klar›n niteli¤i ile ekolojik
koflullar›n özelliklerinden kaynaklanan etkileri ise ço¤unlukla sorgulan-
mam›flt›r. Oysa, tar›m yap›labilir arazilerin d›fl›ndaki do¤al varl›klar›n nitelik
ve niceli¤i, ekolojik koflullar›n özellikleri ile bu varl›k ve koflullardan yararlan-
ma politikalar› da, Türkiye’deki sermaye birikim süreçleri üzerinde de çeflitli
düzey ve biçimlerde belirleyici etkileri olmufltur. 

Bu an›msamalardan hareketle, duraksamaks›z›n flu genel varg› öne
sürülebilecektir: 

Ekolojik koflullardan yararlanma ve do¤al varl›klar› kullanma 
politikalar›, sermaye birikim süreçleri üzerinde tarihsel, sektörel ve 
yersel olarak çeflitli biçim ve düzeylerde etkide bulunabilmektedir. 

Bu varg›n›n gerçekli¤inin Türkiye özelinde sergilenebilmesi için Türkiye’deki
ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n nitelik, nicelik ve yersel da¤›l›m›n›n da
k›saca gözden geçirilmesi gerekmektedir

1. Türkiye’de Ekolojik Koflullar ve Do¤al Varl›k Vars›ll›¤›

(Nedim TUNÇD‹LEK, 1978)

Türkiye’nin yersel konumu ve yeryüzü biçimi ekolojik koflullar›n, dolay›s›yla
da do¤al varl›klar›n hem yatay hem de dikey olarak son derece de¤iflken
olmas›na yol  açm›flt›r. Bu gerçe¤i afla¤›da sergilenmifltir:

* Roma Kulübü’nün “Büyümenin S›n›rlar›” ad›yla kamuoyuna aç›klad›klar› 
yazanak, sonraki y›llarda baflta Birleflmifl Milletler’in gerçeklefltirdi¤i 1971 “‹nsan
ve Çevresi” ile 1992 y›l›nda da “Çevre ve Kalk›nma Konferans›” olmak üzere 
çeflitli ülkeleraras› kurum ve kurulufl taraf›ndan gerçeklefltirilen etkinlikler ile bu
etkinliklerin yol açt›¤› ülkesel ve ülkelerearas› kurumsal ve hukuksal 

düzenlemeler bu ba¤lamda an›msanabilir
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“Türkiye’nin do¤al co¤rafi karakterini yaratan tüm fizik
faktörler ve bu faktörlerin mekân üniteleri üzerinde mey-
dana getirdikleri do¤al terkiplere bir bütün olarak
bak›ld›¤›nda, Türkiye’nin co¤rafi potansiyelinin bu
topraklar üzerinde yaflayan insanlara ne gibi olanaklar
tan›d›¤› veya bundan sonra ne gibi olanaklar
tan›yabilece¤i hususlar› düflünülmeye de¤er. “



� Yüzölçümü, toplam 778 milyon dönüm olan Türkiye’de, yaklafl›k 230 
milyon dönümde bitkisel üretim; 212 milyon dönümde ormanc›l›k ve 124
milyon dönümde de hayvanc›l›k yap›labilmektedir.

� Türkiye’de ortalama olarak 504 x 10 9 m3/Y›l  oldu¤u hesaplanan ya¤›fl›n
% 37’si yüzeysel ve % 8’i de yer alt› suyu  olarak  karasal çevrime 
girebilmektedir. Bu verilere göre; Türkiye, genel ortalama olarak yar› 
kurak ve kurak bir iklim yap›s›na sahip oldu¤u söylenebilir. Bilindi¤i gibi 
bu özellikler yersel olarak çok büyük ölçüde de¤iflmektedir. 

� Türkiye’de deniz k›y›lar›n›n uzunlu¤u 8,3 bin Km’dir. Ek olarak 9 bin Km
de ada k›y›s› bulunmaktad›r. Son derece özgün ekolojik koflullara sahip
olan k›y› varl›¤›na, göl ve göletler ile akarsu k›y›lar›n›n da kat›lmas› 
gerekmektedir

� Türkiye’de denizden yüksekli¤i 5 000 m’den fazla 1 (A¤r›), 4 000 – 4 999
m aras›nda 3 (Buzul ve Uludoruk; Süphan), 3 000 – 3 999 aras›nda 103,
2 000 – 2 999 m aras›nda 133 ve 1 000 – 1 999 m aras›nda olan da  81
da¤ bulunmaktad›r.

� Türkiye’de yüzey geniflli¤i 8,9 bin Km2 olan 48 göl, 3,3 bin Km2 olan 60
dolay›nda gölet, 62,8 Km2 geniflli¤inde 157 ada ve 400 dolay›nda da 
sulakalan vard›r. 

� Türkiye’de ortalama s›cakl›k 4,2 oC (Kars)–19,2 oC (Anamur); 
günefllenme 4,14 (Rize) – 8,33 (Anamur); oransal nem % 49 (fi.Urfa) - 
% 77 (Rize); ortama ya¤›fl (mm) 325,9 (Konya) – 2 304 (Rize) aras›nda
de¤iflmektedir. 

Bu de¤iflkenlik, do¤al olarak, tar›m yap›labilir arazilerin, otlaklar›n, orman-
lar›n niceli¤i, niteli¤i ve yersel da¤›l›m› ile biyolojik çeflitlilik düzeyi üzerinde
belirleyici olmufltur. Sözgelimi, araflt›rmalara göre Türkiye’de, on bin
dolay›nda bitki türü do¤al olarak yetiflebilmektedir. Oysa, örne¤in tüm
Avrupa ülkelerinde toplam bitki türü say›s› oniki bin dolay›ndad›r. Buna
karfl›l›k, tüm Avrupa’da, Dünyada yaln›zca Avrupa’da do¤al olarak
yetiflebilen bitki türü say›s› (endemik) üç bini bulmaz iken Türkiye’deki
endemik bitki türü say›s›n›n üç bin dolay›nda oldu¤u öne sürülmektedir.
Baflka bir söyleyiflle; “Biyolojik çeflitlilik” yönünden son derece anlaml› bir
gösterge say›lan bu oran ülkemizde % 30 dolay›ndad›r: Saptamalara göre
Türkiye'de 9 bin dolay›nda türü kapsayan 1225 cinsin oluflturdu¤u 163 bitki
ailesi bulunmaktad›r. Tar›m arazilerinin yap›sal özellikleri ise Ek 1’de
Bölgesel olarak sergilenmifltir. 
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Öte yandan, en son 21,2 milyon hektar oldu¤u öne sürülen orman varl›¤›n›n
yar›s›n›n “verimsiz” yap›da oldu¤u ve 1970’li y›llardaki duruma göre yaklafl›k
1 milyon geniflledi¤i belirtilmektedir (OGM, 2006). Ormanlar›m›z›n niteliksel
ve bölgesel da¤›l›m› da Ek 2’de verilmifltir.

Türkiye’de ormanlar, orman a¤ac› ve a¤aççc›¤› türü çeflitlili¤i yönünden de
son derece vars›ld›r. Sözgelimi Türkiye ormanlar›nda befl çam, dört göknar,
yirmiye yak›n mefle, on akçaa¤aç, yirmiüç sö¤üt;  dört kavak; ikifler kay›n  ve
gürgen ve befl hufl türü baflta olmak üzere çok say›da a¤aç ve a¤açç›k türü
do¤al olarak yetiflebilmektedir.

Öte yandan, Türkiye’de, “otlak” olarak kullan›lan alanlar›n toplam geniflli¤inin
21 milyon hektar oldu¤u öne sürülmektedir. Bu alanlar›n, yaln›zca, yaklafl›k
% 14’ü I-IV. s›n›f arazilerde bulunmaktad›r. Bafla bir söyleyiflle; ülkemizde
“otlak” olarak kullan›lan alanlar›n çok büyük bir k›sm› e¤imi % 15’den fazla
ve erozyona son derece duyarl› arazilerdedir ve bu alanlar›n bitkilerle kapl›
k›sm› % 15-25 aras›nda de¤iflmektedir. Bir hektar geniflli¤indeki bir “otlakta”
ortalama kuru ot verimi 300-600 kg ve bu otlar›n aras›nda iyi nitelikli yem
bitkisi oran› ise % 5-10 aras›nda de¤iflmektedir. 

Saptamalara göre, Türkiye'de geniflli¤i 1 milyon hektar› aflan 300 ve 100
hektar› aflan da 80 dolay›nda “sulakalan” bulunmaktad›r. Do¤al Hayat›
Koruma Derne¤i'nin gelifltirdi¤i "Önemli Kufl Alanlar›" ölçütlerine göre
Türkiye'de bu niteliklere sahip 61 “sulakalan” vard›r. Öte yandan Çevre
Bakanl›¤›'n›n saptamas›na göre de Türkiye'deki “sulakalanlar›n” 18'i "A
S›n›f›" (uluslararas› ölçütlere göre düzenli olarak 25 binden fazla su kuflu
bar›nd›ran) ve 45 de "B S›n›f›" (düzenli olarak 25 000-10 000 aras›nda su
kuflu bar›nd›ran)  “sulakalan” özelliklerine sahiptir. Türkiye'de rastlanan 400
dolay›ndaki kufl türünün yaklafl›k olarak 250'si göçmen kufl türleridir ve yaz
göçmeni olarak Türkiye'ye gelen 110 dolay›nda kufl türünün yaklafl›k olarak
üçtebiri “sulakalanlarda” kuluçkaya yatmakta ve bar›nmaktad›r; k›fl göçmeni
kufllar›n ise ço¤unlu¤u su kufllar›d›r ve bunlar da sulakalanlarda k›fllamaktad›r

Öte yandan, ekolojik koflullar›n›n çeflitlili¤i, fauna varl›¤›n›n da hem türsel ve
hem de say›sal olarak son derece vars›llaflmas›na yol açm›flt›r. Ne var ki,
henüz, bu vars›ll›k, tüm bileflenleriyle ortaya konulamam›flt›r. Bu eksikli¤e
karfl›n ülkemizde 120 bin dolay›nda omurgas›z yaban›l hayvan türünün
bulundu¤u ve bu türlerin de yaklafl›k olarak 20 bininin Dünyada yaln›zca
ülkemizde yaflad›¤› öne sürülmektedir. Sözgelimi, saptamalara göre ülke-
mizdeki çeflitli ekosistem tiplerinde, örne¤in; 7 semender; 11 kuyruksuz
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kurba¤a, 14 kaplumba¤a; 49 kertenkele; 36 y›lan ve 120 memeli hayvan
türü; iç sularda 192 ve ülkemizi çevreleyen denizlerde de 380 bal›k türü
do¤al olarak bulunabilmektedir.

Ekolojik koflullar ve do¤al varl›klardaki bu çeflitlilik*, sermaye birikim süreç-
leri üzerindeki etkilerinin düzey ve biçimlerinin de tarihsel, sektörel ve yerel
olarak çeflitlilik göstermesine yol açm›flt›r. Ancak, genel olarak de¤erlendiril-
di¤inde; özellikle 19. Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan günümüze de¤in bu koflullar-
dan ve varl›klardan yararlanma politikalar›n›n sermaye birikim süreçlerini
destekleyici, kolaylaflt›r›c› do¤rultuda yararlan›lmas›na yönelik oldu¤u ve
egemen s›n›flar›n da, bu politikalardan, deyim yerindeyse “s›n›rs›zca” yarar-
lanabildikleri söylenebilecektir. Ekolojik koflullar›n “yönetiminin”, tar›m arazi-
lerine dönüfltürülen ormanlar, otlaklar, batakl›k ve göller, bozk›rlar, sular vb
do¤al varl›klar›n kamunun ve/veya devletin mülkiyetinde ve yönetiminde
olmas› ise bu politikalar›n yaflama geçirilmesini büyük ölçüde
kolaylaflt›rm›flt›r.

2. Türkiye’de Ekolojik Koflullar›n ve Do¤al Varl›klar›n Sermaye 
Birikim Sürecine Katk›lar›n›n Art›r›lmas›na Yönelik Politikalar

Türkiye’de söz konusu koflullar›n ve varl›klar›n sermaye birikim sürecine
katk›lar›n›n art›r›lmas›na yönelik politikalar tarihsel süreçte hem sektörel
hem de s›n›fsal olarak de¤iflkenlik göstermektedir.  Aç›kt›r ki, bu politikalar
bitkisel üretim, hayvanc›l›k, ormanc›l›k, bal›kç›l›k vb, temel girdileri ekolojik
koflullar ve do¤al varl›klar olan sektörlerde, belirleyicilik düzeyleri giderek
düflmekle birlikte önceli¤ini ve a¤›rl›¤›n› çok yak›n zamanlara de¤in sürdüre-
bilmifltir. Özellikle 1980’li y›llar›n bafl›ndan bu yana ise, ekolojik koflullar›n ve
do¤al varl›klar›n, s›ras›yla enerji, turizm, madencilik, yerleflme, alt yap› ve
sanayi sektörlerdeki sermaye birikim süreçlerine, “”kaynak transferi” d›fl›nda
do¤rudan katk›lar› da giderek hem artm›fl hem de çeflitlenmifltir. Bu neden-
le, tart›flman›n iki düzlemde yap›lmas› zorunlu olmaktad›r. 

* Gerçekte, madenlerin de bu ba¤lamda de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Ancak, bu ba¤lamda “yenilenebilir do¤al varl›klar›n” yönetim politikalar› 
kapsama al›nmakta, yayg›n söyleyiflle “yenilenemeyen do¤al kaynaklar”
olarak an›lan madenlerle ilgili tart›flmalar, yaln›zca ekolojik koflullar ve 
do¤al varl›klar›n ilgili politikalar›n madencilik sektöründeki 
sermaye birikim süreçlerine katk›s›yla s›n›rland›r›lm›flt›r.
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2.1.Türkiye Ekolojik Koflullar›n ve Do¤al Varl›klar›n, Temel Girdileri 
Ekolojik koflullar ve Do¤al Varl›klar Olan Kimi Sektörlerdeki 
Sermaye Birikim Sürecine Etkileri

Bilindi¤i gibi, baflta bitkisel üretim olmak üzere çeflitli sektörlerde etkinlikler,
bir bak›ma “do¤alar› gere¤i”, ancak ekolojik koflullar›n uygun, do¤al
varl›klar›n nitelik ve niceli¤inin yeterli ya da “uygun” oldu¤u durumlarda
gerçeklefltirilebilmektedir. Türkiye’de bitkisel üretimin yan› s›ra hayvanc›l›k
da, en az›ndan yak›n zamanlara de¤in, büyük ölçüde ekolojik koflullardan
yararlan›larak ve do¤al varl›klar kullan›larak gerçeklefltirilmifltir. Ormanc›l›k
ise, flimdilerde bile tümüne yak›n bir k›sm› do¤al olarak oluflmufl orman eko-
sistemlerinde, büyük ölçüde ekolojik koflullara ba¤l› olarak yürütülen bir
etkinlik alan›d›r. Ancak, üretim iliflkilerinin niteliklerindeki farkl›l›klar, do¤al
olarak, ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n bu sektörlerdeki sermaye
birikim süreçleri üzerindeki etkilerinin düzey ve biçimlerini de farkl›laflt›rmak-
tad›r. Bu gerçek göz önünde bulundurularak, konu bu ba¤lamda tar›m
(bitkisel üretim ve hayvanc›l›k) ve ormanc›l›k sektörleri özelinde tart›fl›lmak-
tad›r.

a) Tar›m

Toplumsal ve ekonomik yap›larda çeflitli yönlerden (ifllendirme, vergi, üretim
vb)  a¤›rl›kl› bir sektör olan tar›m, bu konumu nedeniyle de Türkiye’deki ser-
maye birikimi süreçlerine hem sektörel hem de ülkesel düzlemlerde çeflitli
katk›larda bulunmufltur. Farkl› biçimlerde aç›klanabilen bu katk›n›n,
Türkiye’de öne ç›kan kaynaklar›ndan birisini de ekolojik koflullar›n ve do¤al
varl›klar›n sa¤lad›¤› olanaklar oluflturmufltur. Bu gerçekli¤in tüm boyutlar›yla
kavranabilmesi için tar›m sektörünün yap›sal özelliklerinin özetlenerek de
olsa an›msanmas› gerekmektedir. Cumhuriyet döneminde tar›m sektörünün
tart›flma konu ile ilgili yap›sal özellikleri flöylece özetlenebilir*:

� Tar›msal yap›da “küçük” iflletmeler say›sal olarak ço¤unlu¤u 
oluflturmufltur: 1927 Tar›m Say›m› verilerine göre aile bafl›na düflen 
ortalama arazi geniflli¤i, tar›m bölgelerinde ortalama 14,9 ile 40,5 
aras›nda de¤iflti¤i ve ülke ortalamas›n›n da 24,9 dönüm oldu¤u 

* Bu ba¤lamda sergilenen 2000’li y›llara iliflkin  bilgiler D‹E taraf›ndan en son 2001
tarihleri y›l›nda sonuçland›r›lan; i) Tamsay›m yöntemiyle yap›lan Köy Genel Bilgi
Anketi ve ii) tüm köyler ile nüfusu befl binden az olan ilçe merkezlerinde 
örneklenen toplam 50.000 iflletmede uygulanan Tar›msal ‹flletmeler (Hanehalk›)
Anketi ç›kt›lar›ndan hareketle üretilmifltir.
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saptanm›flt›r (D‹E, 1973). 2000’li y›llarda ise ortalama iflletme geniflli¤i 
ülke genelinde ortalama 61 dönüm iken Rize’de 11,5, fianl›urfa ise 194,9
dönüm oldu¤u; 50 dönümden küçük iflletmelerin say› olarak tüm 
iflletmelerin % 64,8'ini oluflturdu¤u, buna karfl›l›k ifllenen tüm arazinin ise
% 21,3'ünü kulland›klar› hesaplanm›flt›r. 50 dönümden küçük iflletmeler
say› olarak tüm iflletmelerin % 64,8'ini oluflturmakta; tüm arazinin ise %
21,3'ünü kullanmaktad›r. Buna karfl›l›k 500 dönümden daha genifl 
arazileri kullanmakta olan iflletmelerin say›sal pay› % 0,7 iken arazi 
paylar› % 11,4’tür. Öte yandan; 1991-2001 döneminde, 50 dönümden 
küçük ve 500 dönümden büyük iflletmelerin hem say›lar› hem de 
kulland›klar› arazilerin geniflli¤i yaklafl›k % 4 oran›nda azal›rken 50-499 
dönüm geniflli¤indeki kümede hem iflletme say›s› hem de toplam arazi 
miktar› artm›flt›r. Öte yandan; Türkiye’de tar›msal iflletmelerin say›sal 
olarak en çok yo¤unlaflt›¤› 20-49 dönüm arazi kullanan iflletmelerin oran›
1991’de % 32,1 iken 2001’de 31,5 olmufltur.

� Tar›m arazilerin çok büyük bir k›sm› uzunca bir dönem geçimlik üretim 
amac›yla ve dolay›s›yla da, rastgele amaçlarla kullan›lm›flt›r; de¤iflim 
amac›yla yap›lan tar›msal üretimde ise, bu yap›, a¤›rl›kla fiyat 
hareketlerine ba¤l› olarak de¤iflmifltir. 

� Nüfusunun göz ard› edilemeyecek büyüklükte bir k›sm› tar›msal 
etkinliklerle geçinmeye çal›flmaktad›r: Türkiye’deki tüm köyler ile nüfusu
25.000’den az olan il ve ilçe merkezlerinde 4,1 milyon hane 221,5 
milyon dönüm arazide tar›msal etkinliklerle u¤raflmaktad›r (Buralardaki 
tüm hane say›s›n›n % 66,4’ü ve tüm arazinin de % 33,1’i). Haneler 
aras›nda tar›msal etkinliklerle u¤raflma oran›, tar›msal  bölgelere göre 
önemli ölçüde de¤iflmektedir. Sözgelimi, tüm hanelerin içinde tar›msal 
etkinlikte bulunma oran›n›n en yüksek oldu¤u bölge Kuzeydo¤u (%80,8)
ve en düflük oldu¤u Bölge ise Marmara’d›r (% 43,5). Baflka bir söyleyiflle,
nüfusunun %35’i tar›msal üretimin a¤›rl›kta oldu¤u k›rsal yerleflmelerde 
yaflamakta, çal›flan nüfusun yaklafl›k %36’s› tar›msal etkinliklerle 
u¤raflmaktad›r. 

� Türkiye’de tar›msal iflletmelerin çok büyük bir ço¤unlu¤u kendi 
mülkiyetlerindeki arazileri ifllemektedir: Yaln›zca kendi arazisini iflleten 
iflletmeler tüm iflletmelerin % 81,3’ünü olufltururken arazilerin de 
%74’ünü kullanmaktad›r. Yaln›zca kendi arazisini iflleyen iflletmelerin en
fazla oldu¤u bölge % 90,2 ile Güneydo¤u iken, en düflük oldu¤u bölge %
70,2 ile Marmara Bölgesi'dir. 
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� Türkiye’de tar›msal iflletmeler yeterince “ihtisaslaflmam›flt›r”: Say›lar›n›n
2000’li y›llarda 3 milyon dolay›nda oldu¤u ve toplam 184 milyon dönüm 
araziyi tar›msal amaçlarla iflledi¤i belirlenen bu iflletmelerin % 67,4’ünde
bitkisel üretim ve hayvanc›l›k etkinlikleri birlikte gerçeklefltirmektedir. 
Yaln›zca hayvanc›l›k yap›lan iflletmelerin oran› ise % 2,5 dolay›ndad›r. 
Tar›m iflletmelerinde arazilerin % 2,3’ü “çay›r” ve % 0,7’si de “mera” 
olarak de¤erlendirilmektedir.

� “Köy” say›lan yaklafl›k 36 bin yerleflmenin 17-18 bini ormanlar›n içinde ve
bitifli¤inde yerlefliktir ve yerleflmelerde yaflayan ve 7-8 milyon dolay›nda
oldu¤u öne sürülen nüfus, tüm yaflama etkinlikleri çevrelerindeki 
ormanlarda gerçeklefltirmektedir.

Böylesi bir tar›msal yap›da, Türkiye’de ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n
nitelik ve niceli¤inin tar›m sektöründeki sermaye birikim sürecine etkileri
yak›n zamanlara de¤in hem yüksek oranda olmufl hem de süreklilik göster-
mifltir. O denli ki, tar›m sektöründe, hem bitkisel üretimde hem da
hayvanc›l›kta ki sermaye birikiminin nesnel dayanaklar›n›, uzunca bir
dönem, bu koflullar ve varl›klar sa¤lam›flt›r. Yak›n zamanlara de¤in bir
yak›nma söylemiyle öne sürülen “Türkiye’de tar›msal üretimin nitelik ve
niceli¤i do¤al koflullara ba¤l›d›r” yarg›s› da, temelde, bu gerçe¤i dile
getirmektedir. Ancak, bu yarg›n›n, ayn› zamanda, “do¤al koflullara ba¤l›” da
olsa tar›msal üretimin ancak ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n sa¤lad›¤›
olanaklarla gerçeklefltirilebildi¤i gerçe¤ini de ortaya koydu¤unun gözden
kaç›r›lmamas› gerekmektedir. Sözgelimi, Türkiye’de kapitalist üretim
iliflkilerinin görece olarak en erken biçimde, 19. Yüzy›l›n ortalar›ndan
bafllayarak Ege ve Çukurova Bölgelerindeki tar›msal etkinliklerde ortaya
ç›k›p kurumsallaflmas› ancak bu Bölgelerdeki ekolojik koflullar›n ve do¤al
varl›klar›n nitelik ve niceli¤inin uygun olmas›yla tam olarak aç›klanabilecek
bir geliflmedir. Öte yandan; Cumhuriyet döneminin ilk y›llar›nda tar›m sek-
törüne yönelik politikalar da a¤›rl›kla bu sürecin daha da h›zland›r›larak
sürdürülmesi yaklafl›m›yla gelifltirilmifl ve uygulanmaya çal›fl›lm›flt›r: Bu
ba¤lamda, sözgelimi; • Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, 1923 y›l›nda toplanan
‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde öne ç›kan s›n›flar›n tüccar ve “çiftçilerin” olmas›,
• 1925 y›l›nda bütçe gelirleri içinde % 22’lik paya sahip iken Boratav’›n;
“...dolayl› vergilerin (fleker-gazya¤› vb vergilerinin) yükseltilmesi ana
hatlar›yla kentli emekçi-tüketici s›n›flardan tar›m kesimine (genel olarak
köylülü¤e) bir gelir aktar›m› olarak...” biçiminde yorumlad›¤› (BORATAV,
1988) Aflar Vergisinin kald›r›lmas›, • orta ve yüksek ö¤retim, araflt›rma alan-

93

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2007



lar›ndaki ilk kurumsal düzenlemelerin tar›m sektöründe gündeme gelmesi,
deneme istasyonlar›n›n ve çiftliklerin aç›lmas›, • tar›m arazilerinde özel
mülkiyeti kurumsallaflt›ran Medeni Kanun’un ç›kar›lmas›, • tar›msal etkinlik-
lere yönelik kredilerin art›r›lmas› ve bir bak›ma bu geliflmelerin sonucu olarak
ve • “tar›m›n alt›n y›llar›” yak›flt›rmas›n›n yap›ld›¤› 1923-1929 döneminde
tar›m sektörünün % 16 dolay›nda y›ll›k ortalama büyüme h›z›na ulaflabilme-
si vb geliflmeler an›msanabilir. 

Bilindi¤i gibi, Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluflunun ilk y›llar›ndan günümüze,
kamuoyuna “tar›m›n gelifltirilmesi” söylemiyle yans›t›lan politikalar
kapsam›nda, temel amaçlar› ekolojik koflular›n ve do¤al varl›klar›n sermaye
birikimi süreçlerine katk›s›n› ençoklamak olan çok say›da hukuksal ve
kurumsal düzenleme gerçeklefltirilmifltir (Ek 3). Ancak, sonraki y›llarda da
görece olarak daha geliflkin teknikler, araçlar ve önceliklerle sürdürülen bu
politikalarda, öncelikleri ve a¤›rl›klar› dönemsel ve alt sektörler düzeyinde
farkl›laflabilen dört temel yaklafl›m biçimine baflvurulmufltur:  

• Tar›m Yap›lacak Arazilerinin Geniflletilmesi:

Bilindi¤i gibi tar›msal etkinlikler ekolojik koflullar›n “uygun” ve “girdi” olarak
kullan›labilecek do¤al varl›klar›n nitelik ve niceliklerinin yeterli oldu¤u her
yerde gerçeklefltirilebilen bir etkinlik alan›d›r. Ancak, gerekti¤inde uygun
olmayan ekolojik koflullar ile do¤al varl›klar›n niteli¤i ve niceli¤i de çeflitli
teknik ve teknolojilerle tar›msal üretim yap›labilecek duruma getirilebilmekte-
dir. Üçüncü olarak, ekolojik koflullar›na uygunsuz, do¤al varl›klar›n nitelik ve
niceli¤i yetersiz arazilerde, ekonomik ve toplumsal nedenlerle tar›msal üre-
tim yap›lmaya çal›fl›labilmektedir. Bu nedenlerle, üç durumda, o güne de¤in
tar›m yap›lmam›fl ve/veya yap›lamam›fl arazilerin “tar›ma aç›lmas›n›” yoluna
baflvurulabilmektedir.

• Tar›m Arazilerinde Do¤al Verim Gücünün Art›r›lmas›:

Kimi koflullarda ve yörelerde, tar›m yap›labilecek araziler art›k bilinen teknik
ve teknolojik olanaklarla geniflletilememektedir ve/veya geniflletilmesi
“ekonomik” bulunmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda, tar›m yap›lmakta
olan arazilerin do¤al verim gücünün art›r›lmas›na yönelik çabalara girilmek-
te; sözgelimi, sulama, gübreleme ve ilaçlama yap›lmakta, verim gücü görece
olarak yüksek tohumlar kullan›lmakta, daha etkin toprak iflleme
tekniklerinden yararlan›lmaktad›r. Ancak, bir anlamda, “ekolojik koflullar›n ve
do¤al varl›klar›n istenilen do¤rultuda dönüfltürülmesi” olarak nitelendirilebile-
cek bu uygulamalar›n da “do¤al s›n›rlar›n›n” oldu¤u,  bilinen bir baflka
gerçekliktir.
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• Ürün Deseninin Çeflitlendirilmesi:

Ayn› ekolojik koflullarda ve ayn› özelli¤e sahip do¤al varl›klardan (arazi
yap›s›, toprak, su vb)  görece olarak daha “fazla/iyi” yararlanabilmek için
farkl› ürünlerin tar›m› yap›labilmektedir. Öyle ki, tar›msal getiri, daha önce
belirli ürünlerin tar›m› d›fl›nda yararlan›lmayan ekolojik koflullardan,
kullan›lamayan do¤al varl›klardan ürün deseni de¤ifltirilerek de
art›r›labilmektedir. Baflka bir söyleyiflle, ilk iki yaklafl›m›n yaflama geçirilme-
si amac›yla ürün deseni de¤iflikli¤i yoluna baflvurulabilmesi de olanakl› ola-
bilmektedir. 

• Tar›msal Etkinliklerde Verimlilik Düzeyinin Yükseltilmesi:

Bilindi¤i gibi, “verimlilik düzeyinin yükseltilmesi”, temelde, “üretimde
kullan›lan girdi bafl›na düflen ç›kt›lar›n art›r›lmas› ve/veya niteli¤inin yük-
seltilmesi” olarak tan›mlanabilecek bir olgudur. Tar›msal üretimde de, ayn›
ekolojik koflullarda, ayn› nitelik ve nicelikte do¤al varl›k ve öteki girdiler kul-
lan›larak daha fazla ve daha iyi nitelikli ürün elde edebilme olana¤› bulun-
maktad›r. Aç›kt›r ki, ancak eme¤in bilgi ve araç gereç donan›m›n›n iyileflti-
rilmesi, bilgi ve becerisini üretim sürecinin tüm aflamalar›na gerekti¤ince
aktarabilecek koflullar›n sa¤lanmas› durumunda gerçeklefltirilebilecek bu
geliflme, ayn› zamanda tar›m sektörünün geliflkinlik düzeyinin de anlaml› bir
göstergesidir. 

Aç›kt›r ki, ekolojik koflullar ve do¤al varl›klar›n nitelik ve niceli¤i, bu dört
yaklafl›m›n yaflama geçirilmesini kolaylaflt›r›c› olanaklar ya da engelleyici
yahut güçlefltirici k›s›tlar olarak ortaya ç›kabilmektedir. Öte yandan, ekolojik
koflullar ve do¤al varl›klar›n nitelik ve niceli¤i, ayn› zamanda “farkl›l›k
rant›n›n” da ortaya ç›kmas›n› sa¤layan bir etmen ifllevini görebildi¤inin bu
ba¤lamda da an›msanmas› gerekmektedir.

Ne var ki, Türkiye’de tar›msal geliflme politikalar›n gelifltirilmesi ve uygulan-
mas› s›ras›nda bu yaklafl›m gerekti¤ince benimsenmemifl, kimi etkinliklerde
sa¤lanan verimlilik art›fl› ise rastlant›sal olarak gerçekleflmifltir.

Türkiye özelinde bu dört yaklafl›m›n a¤›rl›kla ilk üçünün yaflama geçirilme-
sine çal›fl›lm›flt›r: Devlet de; kurallar› düzenleyerek, planlar haz›rlayarak, alt
yap› yat›r›mlar›n› yaparak, baflta e¤itim-ö¤retim ve araflt›rma olmak üzere
çeflitli destekleyici etkinlikler gerçeklefltirerek, Ek 3’te örneklenen çok say›da
hukuksal düzenlemeyle tar›m arazilerinin geniflletilmesini kolaylaflt›rarak,
destekleme al›mlar› yap›p taban fiyatlar› uygulayarak, “üreticilere” görece
olarak daha ucuz krediler sa¤layarak bu yaklafl›mlar›n yaflama geçirilmesine
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yaflamsal önemde katk›larda bulunmufltur. 1930 ve 1940’l› y›llardaki “ulusal
burjuvazi yaratma” amaçl› çabalar›n›n, 1950-1970 dönemindeki popülist
köylü politikalar›n›n, toprak a¤alar› ve kapitalist çiftçiler ile ticaret burju-
vazisinin yönlendirmelerinin, 1960’l› y›llar›n bafl›nda girilen “planl› kalk›nma”
sürecinin, 1980’li y›llara de¤in sürdürülen “ithal ikameci” ve 1980’li y›llardan
sonra ise “d›fla aç›k/d›flsat›ma” dayal› büyüme politikalar›n›n ekolojik
koflullar›n ve do¤al varl›klar›n tar›m sektöründeki sermaye birikim süreçle-
rine etkilerinin özgün boyutlar kazanmas›na yol açm›flt›r. Ek olarak; 1947
y›l›nda ABD’nin Marshall Plan›’n›n, Dünya Bankas›’n›n 1951 y›l›nda gün-
deme getirdi¤i raporla dayat›lan yaklafl›mlar›n, AB’nin Ortak Tar›m
Politikas›’n›n, GATT Uruguay Anlaflmas›’n›n, IMF’yle ba¤›tlanan çok say›da
anlaflman›n, Birleflmifl Milletler ve OECD vb ülkeleraras› oluflumlar›n, çeflitli
yol ve yöntemlerle de söz konusu süreç üzerinde belirleyici olmufltur.
Özetlendi¤inde, tümüyle devlet destekli ve yönlendirmeli bu türden poli-
tikalar›n 1980’li y›llara de¤in kararl› biçimde sürdürüldü¤ü, daha sonra ise,
öteki sektörlerin “gelifltirilmesine” yönelik çabalara a¤›rl›k verildi¤i ve
a¤›rl›¤›n giderek art›r›ld›¤›; son yirmibefl y›ld›r da tar›m sektöründeki ser-
maye birikim süreçlerinin kapitalizmin ülkeleraras›, ülkesel ve sektörel
düzlemlerdeki geliflme e¤ilimlerine terk edildi¤i; tar›mda kapitalizmin geliflti-
rilmesine yol aç›c› etkinliklerde bulunan çeflitli kamu kurum ve kurulufllar›n›n
(araflt›rma, devlet üretme çiftlikleri, sat›n alma, destekleme vb) çeflitli yollar-
la tasfiye edilerek ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n ülkeleraras› tar›m ve
tar›m kökenli sanayi tekellerine b›rak›ld›¤›; tümüyle kamu yat›r›mlar›yla
gerçeklefltirilen GAP’la birlikte Bölgede iyilefltirilen ekolojik koflullar›n olas›
getirilerinin bile yerli ve yabanc› sermayenin yararlanmas›na s›n›rs›zca
devredildi¤inin de yine bu ba¤lamda de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Bu yönlendirmeler, düzenlemeler ve yat›r›mlar›n sonucu olarak bitkisel üre-
tim yap›lan alanlar otlak ve ormanlar›n daralt›lmas›, sulak alanlar›n ve göl-
lerin kurutulmas› vb ekolojik koflullara ve do¤al varl›klara zarar verme
pahas›na da olsa geniflletilmifl, baflta toprak olmak üzere tar›msal üretimde
kullan›lan do¤al varl›klar›n verim gücü art›r›lm›fl, ürün deseni, kimi yörelerde
yine ekolojik koflullara zarar verilmesi ve do¤al vars›ll›klar›n azalmas›
pahas›na çeflitlendirilmifl; dolay›s›yla, tar›msal üretim de¤eri de art›r›lm›flt›r.
Bu geliflmelere karfl›l›k, Türkiye’de, “tar›msal etkinliklerde verimlilik
düzeyinin yükseltilmesi”, tar›msal geliflme politikalarda öncelik ve/veya
a¤›rl›k verilen bir yaklafl›m olmam›fl; sulama gibi kimi etkinliklerde sa¤lanan
verimlilik art›fllar› ise büyük ölçüde rastlant›sal olarak gerçekleflmifltir. Baflka
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bir söyleyiflle, Zaim ve Çakmak’›n da belirtti¤i gibi, tar›msal etkinliklerde ve-
rimlilik düzeyinin yükseltilmesinin pay› düflük olmufltur: Zaim ve Çakmak’a
göre; “Sonuçlardan 1970-1993 y›llar› aras›nda üretimdeki y›ll›k de¤iflmelerin
teknik etkinlikteki bir de¤iflme veya teknolojik bir de¤iflmeden ziyade girdi-
lerdeki de¤iflmelerle aç›klanabilece¤ini, teknik etkinlikteki veya teknolojideki
de¤iflimlerin üretim üzerindeki etkilerinin sadece baz› y›llarla k›s›tl› kald›¤›n›
göstermifltir.” (ZA‹M –ÇAKMAK, 1998). Bir baflka araflt›rman›n bulgular›na
göre de; “Türk tar›m›nda 1990-1996 y›llar› aras› etkinsizlikten kaynaklanan
ortalama y›ll›k % 20,7’lik bir üretim kayb› oldu¤u görülmektedir.” ve
“Sonuçlar, 1990-1996 y›llar› aras›nda Türkiye genelinde ortalama olarak
yaklafl›k % 80 bir teknik etkinli¤e iflaret etmektedir. Bu da etkinsizlikten kay-
naklanan % 20 civar›nda bir üretim de¤eri kayb›na karfl›l›k gelmektedir.”
(ZA‹M-BAYANER-KANDEM‹R, 2001). Gerçekte, tar›m sektöründeki ser-
maye birikim süreçlerinin ekolojik koflullara ve do¤al varl›klara ba¤›ml›l›¤›n
uzunca bir süre sürebilmesinin nedenlerinden birisi de bu durum olmufltur.

Tar›msal etkinliklerde verimlilik düzeyinin yükseltilmesine yönelik politikalar-
dan gerekti¤ince yararlan›lmamas›, tar›m sektöründeki sermaye birikimin
a¤›rl›kla ekolojik koflullar ile do¤al varl›klar›n nitelik ve niceli¤inin sa¤lad›¤›
olanaklarla gerçeklefltirilebilmesine yol açm›flt›r. Ancak, Türkiye’de,
bölüflümünü düzenleyen herhangi bir düzenlemenin olmamas› nedeniyle
ekolojik koflullardan ve do¤al varl›klar›n niteli¤inden kaynaklanan “farkl›l›k
rant›” ço¤u üründe ve yörede tümüyle tar›m üreticisine kalm›flt›r. Ne var ki,
tar›m üreticilerinin bedelini ödemedi¤i bu süreç gerekti¤ince denetleneme-
yince, ço¤u bölgede ve ço¤u üründe, deyim yerindeyse “sürdürülebilir” ola-
mam›fl; daha önce de belirtildi¤i gibi, ekolojik koflullar›n olumsuzlaflmas›na,
do¤al varl›klar›n azalmas›na ve/veya niteli¤inin bozulmas›na neden
olmufltur. Ek olarak, tar›msal üretimin, devletin yak›n zamanlara de¤in
sa¤lad›¤› desteklerin yan› s›ra a¤›rl›kla ekolojik koflullar›n ve do¤al
varl›klar›n katk›s›yla yürütülmesi, iç ticaret hadlerinin ço¤u zaman tar›m
zarar›na geliflmesine süreklilik kazand›rarak, tar›m d›fl› sektörlerin iflgücü
gereksinmesini daha kolay ve daha düflük maliyetlerle karfl›layabilmesini
olanakl› k›larak tar›m d›fl› sektörlerdeki sermaye birikim süreçlerine de
katk›da bulunmufltur. 

Öte yandan, bu ba¤lamda, Türkiye’deki hayvanc›l›k etkinliklerinin, ekolojik
koflullar›n ve do¤al varl›klar›n sermaye birikim süreçlerine etkileri yönünden
sergiledi¤i özgün boyutlar›n da an›msanmas› yararl› görülmektedir:
Türkiye’de hayvanc›l›k sektörünün temel girdisi olan hayvan besin
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maddelerinin, a¤›rl›kla ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n elverdi¤i  yer-
lerde sa¤lanmas›na çal›fl›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi, ülkemizde bu amaçla “çay›r
ve mera” olarak kullan›lan arazilerin tümüne yak›n bir k›sm›, tarihin hemen
hemen tüm dönemlerinde “ortak” varl›klar olarak de¤erlendirilmifl; özel
mülkiyete geçirilmesi çeflitli yollarla önlenmek istenmifltir. Sözgelimi, 1858
y›l›nda ç›kar›lan Arazi Kanunnamesi’yle bu arazilerin al›n›p sat›lmas›,
bitkisel üretim arazisine dönüfltürülmesi, baflka özel amaçlarla kullan›lmas›
yasaklanm›flt›r. Bu yaklafl›m, baflta 1926 y›l›nda ç›kar›lan Medeni Kanunu
olmak üzere daha sonra yap›lan çeflitli hukuksal düzenlemelerde de
sürdürülmüfltür. Öyle ki, 1998 y›l›nda ç›kar›lan 4342 say›l› ilk Mera
Kanunu’da da <<Mera, yaylak ve k›fllaklar›n kullanma hakk› bir veya birden
çok köy ve belediyeye aittir. Bu yerler devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndad›r.
… Mera, yaylak ve k›fllaklar özel mülkiyete geçirilemez, amac› d›fl›nda kul-
lan›lamaz, zaman afl›m› uygulanamaz, s›n›rlar› daralt›lamaz.>>
yapt›r›mlar›na yer verilmifltir. An›msanaca¤› gibi, devlet de, 1982
Anayasas›’n›n 45. maddesiyle; <<…tar›m arazileri ile çay›r ve meralar›n
amaç d›fl› kullan›lmas›n› ve tahribini önlemek…>>le yükümlü k›l›nm›flt›r.

“Otlak” olarak da an›lan bu alanlar›n tümüne yak›n bir k›sm› kamu
mülkiyetinde ve gözetimindedir. Bu nedenle, ülkemizde, “daimi çay›r ve
mera” olarak kullan›lan ve 2000’li y›llarda 150 milyon dönüme düfltü¤ü öne
sürülen arazinin tümüne yak›n bir k›sm› “ortaklafla” say›labilecek bir düzen
içinde kullan›lmaktad›r. Baflka bir söyleyiflle, ülkemizde, “daimi çay›r ve
mera” olarak kullan›lan arazilerdeki ekolojik koflullar ve do¤al varl›klar, tüm
dönemlerde köylü yurttafllar›m›z›n k›rsaldaki ortak vars›ll›klar› olmufltur.
Köylüler hem gereksindikleri eti, sütü, ya¤›, iflleri için gerekli çekim gücünü
bu arazilerde “besleyebildikleri” hayvanlarla sa¤layabilmifl hem de ticaret
amaçl› hayvanc›l›k etkinliklerini de hayvanlar›n› neredeyse tümüyle bu
arazilerde “serbestçe” besleyerek gerçeklefltirmifltir. Kimi bölgelerde ise,
hayvanlar›n›n k›fll›k besinlerini “ot tüccarlar›ndan” karfl›layabilmifltir. Ek
olarak; ormanlar›n içinde ve bitifli¤inde yerleflik köylüler hayvanlar›n›
çevrelerindeki ormanlar da tümüyle rastgele bir düzen içinde beslerken,
orman ya da “çay›r ve mera” olanaklar›n›n olmad›¤› Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu’da ise kamu arazilerindeki a¤açlar›n dall› yapraklar›ndan bu amaçla
yararlanabilmifltir. 

1998 y›l›nda ç›kar›lan 4342 say›l› Mera Kanunu’yla köktenci biçimde
de¤ifltirilen bu hayvan beslenme düzeninde sermaye birikim süreçlerine
kat›lan temel girdiler, tümüyle ekolojik koflullar ve do¤al varl›klard›r ve bu

98

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’2007



“girdiler”, ço¤u yörede ve uzunca bir dönem, karfl›l›¤› hiçbir biçimde öden-
meden kullan›labilmifltir. Ek olarak, devlet de, bitkisel üretimde oldu¤u gibi,
hayvanc›l›k sektörünün gelifltirilmesine yönelik çeflitli etkinlikleriyle (e¤itim,
araflt›rma ve gelifltirme, destek, kredilendirme vb) bu sermaye birikim süreci-
ni desteklemifltir. 1930’l› y›llar›n sonlar›nda 54,5 milyon dolay›nda oldu¤u
(USUM‹, 1999) ve 2000’l› y›llarda 40 milyona düfltü¤ü öne sürülen hayvan
varl›¤›n›n tümüne yak›n bir k›sm›n›n böylesi bir düzen içinde beslendi¤i göz
önünde bulunduruldu¤unda, ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n hay-
vanc›l›k sektöründeki sermaye birikimine katk›lar›n›n boyutlar› daha kolay
kavranabilecektir. Aç›kt›r ki, hayvan varl›¤› görece olarak daha fazla olan
s›n›f ve katmanlar›n bu sermaye birikim sürecinden, baflka bir söyleyiflle de
sürece kat›lan ekolojik koflullar ile do¤al varl›klardan yararlanma düzeyi
görece olarak daha yüksek olmufltur.

Tar›msal üretimde ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n de¤erlendirilme-
sine dayanan sermaye birikim süreçlerinin yaflamsal önemde toplumsal ve
siyasal sonuçlar› da olmufltur. Sözgelimi, siyasal iktidarlar, bir yandan tar›m
ürünleri d›flsat›m›yla ülkenin döviz gereksinmesini daha kolay karfl›larken bir
yandan da k›rsal nüfusun ço¤unlu¤unu oluflturan yoksul köylülerin ve “küçük
meta üreticilerinin” ekolojik koflullar› ve do¤al varl›klar› do¤al s›n›rlar›n› zor-
layacak boyutlarda kullanmas›n› engelleyebilecek önlemleri almak bir yana,
çeflitli yollarla destekleyerek olas› toplumsal ve siyasal karfl› koyufllar›n›
hemen hiçbir bedel ödemeden önleyebilmifltir; GAP gibi büyük ölçekli
yat›r›mlarla Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki feodal iliflkilerin yine “sorun-
suz olarak” kapitalist iliflkilere evrilmesini sa¤layabilmifltir.

b) Ormanc›l›k

Ormanc›l›k, ço¤unlukla san›ld›¤›n›n tersine, çok boyutlu bir etkinlik alan›d›r.
‹ki temel boyutu ise, ormanc›l›¤a çeflitli ay›rtedici özellikle kazand›rmaktad›r:
i) Ormanc›l›k, bir alan yönetim etkinli¤idir. Bu boyutun da, nerelerde
ormanc›l›k yap›laca¤›na (ya da yap›lmas› gerekti¤ine) karar verilmesi ile
ormanc›l›k yap›lmas›na karar verilmifl alanlar›n ise neresinin hangi
ormanc›l›k amac›yla yönetilece¤i olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktad›r.
ii) Ormanc›l›¤›n ikinci temel boyutunu ise, ormanc›l›k yap›lan (ya da
yap›lmas›na karar verilen) alandaki orman ekosistemlerinin yönetilmesine
yönelik ekolojik, ekonomik ve teknik etkinlikler oluflturmaktad›r. ‹ki boyuttaki
etkinlikler, üzerinde do¤al olarak orman ekosistemi bulunmayan ancak
ekolojik koflullar›n uygun oldu¤u alanlarda da gerçeklefltirilebilmektedir. Ancak,
Türkiye özelinde tart›flmalar›n, üzerinde “orman” say›lan ekosistemlerin
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do¤al olarak bulundu¤u alanlar boyutuyla yap›lmas› gerekmektedir. Çünkü,
Türkiye’de “orman” say›lan ve en son 2004 y›l›nda sonuçland›r›lan belir-
lemelerden hareketle 212 milyon dönüm oldu¤u öne sürülen “orman” say›lan
alanlar›n” % 84’ü “do¤al” olarak yetiflmifltir. Yeni ormanlar›n yetifltirilmesine
yönelik çal›flmalar ise sistemli ve yayg›n olarak ancak 1970’l› y›llar›n
ortas›nda bafllat›lm›fl ve 2006 y›l› sonunda da 34 milyon dönüme ulaflm›flt›r. 

Öte yandan, ormanc›l›¤›n bir baflka ay›rt edici özelli¤i de, elde edilmesi
amaçlanan yararlar›n ormanlar›n devaml›l›¤›na zarar vermeden sa¤la-
nabilme olana¤›n›n bulunmas›d›r: Ekolojik ve teknik gerekler yerine getiril-
di¤inde, ayn› alanda ormanc›l›k etkinliklerinin sonsuza de¤in sürdürülebilme-
si olanakl›d›r ve bu olanak tümüyle orman ekosistemlerinin ekolojik özellik-
lerinden kaynaklanmaktad›r. Baflka bir söyleyiflle, ormanc›l›k, tar›m sek-
töründen farkl› olarak, orman ekosistemlerinin do¤al olarak üretti¤i ürün
ve/veya hizmetlerin niteli¤i, niceli¤i ve süreklili¤i, tümüyle ekolojik koflullar›n
ve oluflumuna kat›lan do¤al varl›klar›n özellikleriyle belirlenebilmektedir.
Bunlarla yetinildi¤inde, orman ürün ve/veya hizmetlerinin hasad› için gerekli
olanlar›n (yol, bina, köprü, depo vb) d›fl›nda herhangi bir ifllemin ve yat›r›m›n
yap›lmas› gerekmeyebilmektedir. Ancak, ço¤unlukla orman ekosistemlerinin
do¤al olarak üretebildi¤i ürün ve/veya hizmetlerin niteli¤i ve niceli¤iyle
yetinilmemekte; bu nedenle de, ormanc›l›kta, orman ürün ve/veya hizmet-
lerinin hasad› d›fl›nda da etkinlikler gerçeklefltirilmektedir.

Bu ba¤lamda son olarak, orman ekosistemlerinin, çok say›da ürün ve
hizmeti eflanl› olarak üretebilme yetene¤i ile bu ürün ve hizmetlerin kolayl›kla
birbirinden ayr›lamamas› özelli¤i üzerinde durulmas› gerekmektedir: Bu
özelli¤ine karfl›n, orman ekosistemleri, ço¤unlukla bir ya da birkaç ürün
ve/veya hizmeti elde etmek amac›yla yönetilmekte, ço¤u ürün ve hizmeti
yaflamsal önemde kullan›m de¤erine sahip olmas›na karfl›n üretilmemekte
ve/veya fiyatland›r›lamamaktad›r. 

Bu ay›rtedici yap›sal özellikleri nedeniyle orman ekosistemlerinin sermaye
birikim süreçlerine etkisi de hem çok boyutludur hem ekolojik ve teknik
gerekler yerine getirildi¤inde devaml›d›r hem de ekolojik koflullardaki
de¤iflmelere ve yönetim politikalar›na ba¤l› olarak da son derece
de¤iflkendir.  

Ormanlar›n tümüne yak›n bir k›sm› Cumhuriyet döneminde de devletin
mülkiyetinde olmufl; 1937 y›l›nda ç›kar›lan 3116 say›l› yasaya de¤in yerli ve
yabanc› özel kifli ve kurulufllar taraf›ndan “iflletilmifltir”. 3116 say›l› yasayla
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birlikte “devlet orman›” say›lan alanlar›n devlet orman iflletmeleri taraf›ndan
yönetilmesi (iflletilmesi, korunmas›, verim gücünün art›r›lmas› vb) düzenine
geçilmifl; 1945 y›l›nda ç›kar›lan 4785 say›l› yasayla da tüm ormanlar devlet-
lefltirilmifltir. Bu nedenle, Cumhuriyet döneminde ormanc›l›k sektörünün ser-
maye birikim süreçlerine etkilerinin, en az›ndan iki alt dönem özelinde irde-
lenmesi yöntemsel bir zorunluluktur.

Devlet orman iflletmecili¤i düzenine geçildi¤i 1937 y›l›na de¤in ormanlar,
yerli ve yabanc› kifli ve kurulufllar›n sermaye birikimlerine do¤rudan katk›da
bulunmufltur. Çünkü bu dönemde k›sa ve uzun dönemli sözleflmelerle
ormanlar› devralan kifli ve kurulufllar ormanlarda, baflta kerestelik tomruk ve
yakacak odun olmak üzere, do¤al olarak üretti¤i ürünleri hasat edip iflleyim-
cilere ve/veya d›fla satmak yahut da kendi tesislerinde hammadde olarak
ifllemekle yetinmifltir. Bu dönemde, maden iflletmecili¤ini ça¤r›flt›ran bir
düzen içinde “iflletilen” ormanlardan elde edilen de¤erlerin içinde “orman
rant›” say›labilecek k›sm› sözleflme bedeli olarak devlete b›rak›lm›fl, elde
edilen ürünlerin piyasa de¤erinden hasat giderleri düflüldükten sonra kalan,
orman iflletmecisinin sermaye birikim sürecine kat›lm›flt›r. Kastamonu
yak›nlar›ndaki Çangal ve Zindan ormanlar›nda kurulan ve Ortaklar› aras›nda
‹fl Bankas› da bulunan ünlü Çangal fiirketi’nin etkinlikleri ve yol açt›¤› orman
y›k›mlar›, bu ba¤lamda de¤erlendirilebilecek çarp›c› bir örnektir.

1937’den günümüze de¤in sürdürülegelen devlet ormanc›l›k düzeni ise ser-
maye birikim süreçlerine çok farkl› biçim ve düzeylerde etkide bulunmufl;
ormanlar›n, geniflli¤inin yan› s›ra çeflitli yönlerden son derece vars›l yap›sal
özellikleri, ekolojik koflullar› ile içerdi¤i do¤al varl›klar›n niceli¤i ve niteli¤i de
bu düzene yaflamsal önemde olanaklar sunmufltur:

i) Sermaye birikim süreçlerine devlet kapitalizmi yoluyla etkilerde 
bulunulmufltur: Devlet orman iflletmeleri tekelci konumlar›yla 
fiyatlar› uygun buldu¤u düzeylerde belirleyerek ormanlardaki “farkl›l›k 
rant›n›n” bir k›sm›na el koyup kurumlar vergisi olarak Hazineye aktarm›fl;
bir k›sm›n› hasat etti¤i ürünleri çeflitli yöntemlerle satt›¤› tüccar ve 
iflleyimcilere devretmifl ve bir k›sm›n› da çeflitli ayr›cal›kl› haklar olarak 
ormanlar›n içinde ve bitifli¤inde yerleflik köylülere da¤›tm›flt›r. Devlet bu
do¤rultudaki etkinliklerinin hemen hemen tümünü, 1990’l› y›llara de¤in 
“döner sermaye” düzeni içinde orman ekosistemlerinde hasat etti¤i 
orman ürünlerini satarak elde etti¤i gelirlerle gerçeklefltirmifltir. Ek olarak,
devlet, bu gelirlerinin bir k›sm›n› da çeflitli “kamu hizmetlerinin” 
finansman›na yönelik fonlara aktarm›flt›r. Bu kapsamda, ormanlar›n 
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içinde ve bitifli¤indeki yerleflmelerde yaflayan köylülerin 
“kalk›nd›r›lmas›na” katk›da bulunmak amac›yla yürütüldü¤ü öne sürülen,
ancak, uygulamada daha çok bu yerleflmelerdeki görece olarak daha 
vars›l s›n›f ve katmanlara “sermaye transferi” anlam›na gelen etkinlikler 
için oluflturulan fona destek sa¤lanm›flt›r.

ii) Ormanlar›n içinde ve bitifli¤inde yaflayan köylüler orman ürünleri hasat 
çal›flmalar›nda “vahidi fiyat” olarak an›lan bedel ödeme düzeniyle 
çal›flt›r›larak toplumsal güvenlik, grevli ve toplu sözleflmeli sendikal 
haklardan yoksun k›l›nm›fl, dolay›s›yla da devlet orman iflletmeleri de 
istedi¤i düzeyde art›rabildi¤i “art›k de¤ere” kolayl›kla el koyabilmifltir. 

iii) Özel kifli ve kurulufllara “devlet orman›” say›lan arazilerden bedelli ya da
bedelsiz olarak uzun süreli yararlanma hakk› sa¤lanarak ormanlar›n 
sa¤lad›¤› her türlü olumlu d›flsall›k (arazi, iklim, görüntü vb) tümüyle 
devredilebilmifltir. 

iv) Odun kökenli sanayi iflletmelerinin h›zla artan hammadde odun 
gereksinmesinin karfl›lanmas› amac›yla orman ekosistemlerindeki 
ekolojik koflullar ve do¤al varl›klardan daha fazla yararlan›lmas›na 
yönelik çabalara girilmifl; bu amaçla, yat›r›m harcamalar›nda, orman 
ekosistemlerini korumak, do¤al verim güçlerini art›rmak, yang›nlardan, 
böcek ve mantar vb oluflumlardan zarar gören ormanlar›n yerlerine 
yenilerini yetifltirmek yerine, çok yak›n zamanlara de¤in, yaln›zca orman
ürünü hasat çal›flmalar›na öncelik ve a¤›rl›k verilmifl; 1970’li y›llarda 
oldu¤u gibi, “toplu üretim” tekniklerine baflvurulmufl, ayn› ekolojik 
koflullarda görece olarak daha h›zl› büyüyebilen yabanc› a¤aç türleriyle 
a¤açland›rma çal›flmalar› yap›lm›flt›r.  Öyle ki, bu do¤rultuda Dünya 
Bankas› destekli çok say›da proje yaflama geçirilmifl; “yetmifl sente 
muhtaç oldu¤u” öne sürülen dönemlerde, Finlandiya gibi ormanca vars›l
ülkelere ka¤›tl›k odun d›flsat›m› yap›lmaya kalk›fl›lm›flt›r.

v) Öteki kamu kurulufllar›n›n yan› s›ra d›flsat›ma yönelik üretim yapan odun
kökenli sanayi iflletmelerinin hammadde odun, ormanlar›n içindeki ve 
bitifli¤indeki köylülerin de yakacak odun ve yap›l›k tomruk 
gereksinmeleri, piyasa fiyatlar›n›n çok alt›nda bedellerle karfl›lanmaya 
çal›fl›lm›flt›r.

vi) Orman ekosistemlerinin ekolojik özellikleri dolay›s›yla sa¤layabildi¤i 
canl›lar›n yaflama ortamlar›n› iyilefltirme etkisi ise çeflitli yat›r›mlar 
yap›larak “kamu hizmeti” biçiminde toplumun tüm s›n›f ve katmanlar›n›n,
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daha do¤ru bir söyleyiflle de tüm canl›lar›n yararlanmas›na ço¤unlukla 
bedelsiz olarak sunulmufltur. 

vii) 1980’li y›llar›n ortas›ndan itibaren “özel orman yetifltirmek” isteyen özel 
giriflimcilere karfl›l›ks›z “devlet orman›” say›lan arazi, fidan, plan ve proje
vb destekler sa¤lanm›fl, bu yolla, 2000’li y›llar›n ortas›na de¤in “devlet 
orman›” say›lan ve üzerinde “bozuk/verimsiz” oldu¤u öne sürülen orman
ekosistemleri bulunan yaklafl›k 600 bin dönüm arazi, üzerlerindekilerle 
birlikte özel kiflilere tahsis edilmifltir.

viii)“Devlet orman›” say›lan yaklafl›k 11 milyon dönüm arazi, baflta “orman 
vasf›n› yitirmifltir” olmak üzere çeflitli gerekçelerle ormanc›l›k düzeni 
d›fl›nda ç›kar›larak ço¤unlu¤u iflgalcilere b›rak›lm›fl; yaklafl›k 5 milyon 
dönüm alan›n da sat›larak ya da kullan›m bedeli karfl›l›¤›nda iflgalcilerine
b›rak›lmas›na yönelik çabalara girilmifltir.

Aç›kt›r ki, bu gerçeklikler göz önünde bulunduruldu¤unda, orman 
ekosistemlerinin ve dolay›s›yla da ormanc›l›k sektörünün, temelde 
tümüyle ekolojik koflullar›n ve içerdi¤i do¤al varl›klar›n›n sundu¤u ürün 
ve hizmetlerle sermaye birikim sürecine göz ard› edilemeyecek 
boyutlarda katk›da bulundu¤u söylenebilecektir,

2.2.Türkiye Ekolojik Koflullar› ve Do¤al Varl›klar›n, Temel Girdileri 
Ekolojik koflullar ve Do¤al Varl›klar Olmayan Kimi Sektörlerdeki 
Sermaye Birikim Sürecine Etkileri

Türkiye’de ekolojik koflullar ve do¤al varl›klar, en az›ndan temel girdileri bu
koflullar ve varl›klar› girdi olarak kullanmayan çeflitli sektörlerdeki sermaye
birikim süreçlerine de do¤rudan ve dolayl› etkileri olabilmifltir. Öyle ki, özel-
likle, 1980’li y›llar›n bafllar›ndan günümüze süregelen bu etkiler, giderek,
ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n bu sektörlerde de “temel girdi”
say›labilecek boyutlara ulaflm›flt›r. Ço¤unlu¤unun devletin mülkiyetinde
ve/veya yönetiminde olmas› ise bu koflul ve varl›klar›n bu sektörlerdeki söz
konusu süreçlere etkilerinin de büyük ölçüde hukuksal düzenlemelerle
gerçeklefltirilmesine yol açm›flt›r. Bu yanlar›yla öne ç›kan sektörlerin kimileri
ve söz konusu sürece iliflkin geliflmeler afla¤›da özetlenmifltir.

a) Turizm

Türkiye’de “turizmi gelifltirme” politikalar›n›n a¤›rl›kla k›y› ekosistemlerinin
getirilerinden olabildi¤ince daha fazla yararlan›lmas› yaklafl›m›yla gelifltirilip
uyguland›¤›, devletin bu alanda da sa¤lad›¤› çeflitli desteklerle bu do¤rultuda,
en az›ndan say›sal olarak “baflar›” sa¤lanabildi¤i söylenebilecektir: 1963-
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2000 döneminde Türkiye’ye gelen turist say›s›n›n da % 84’ünün, dolay›s›yla
da sa¤lanan toplam 70,9 milyar Dolar turizm gelirinin de % 95’inin; sektöre
yönelik her türlü deste¤in art›r›ld›¤› 1983-2000 döneminde gerçekleflmifl
olmas› da bu gerçe¤i ortaya koymaktad›r. Ancak son y›llarda bu geliflmeler
de yeterli bulunmamakta, sözgelimi; “Ülkemiz k›y› turizmi yan› s›ra, alternatif
turizm (sa¤l›k ve termal turizm, k›fl sporlar› da¤ ve do¤a turizmi, yayla turiz-
mi, k›rsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, golf
turizmi, v.b.) gibi turizm türleri aç›s›ndan da eflsiz imkanlara sahip bulunmak-
tad›r Bununla birlikte, bu potansiyel rasyonel anlamda kullan›lamamaktad›r.”
saptamas› yap›lmakta ancak yine de “k›y› alanlar›nda turizm potansiyeli yük-
sek olan alanlar›n ‘Turizm Kentleri’ fleklinde bölgesel ölçekte ve özel sektör
yat›r›mlar›n› özendirici‘arazi gelifltirme modeli’ anlay›fl›nda planlanmas› ve
gelifltirilmesi söz konusudur.” vb, ekolojik koflullar› ve do¤al varl›klar› kullan-
ma odakl› stratejiler ye¤lenebilmektedir (KTB, 2007).

Aç›kt›r ki, bu gerçekleflmelerde, baflta orman ve k›y› ekosistemleri olmak
üzere ekolojik koflullar ve do¤al varl›klar yaflamsal önemde olanaklar
sa¤lam›fl ve bu olanaklardan olabildi¤ince daha fazla yararlan›lmas›na
yönelik çok say›da düzenleme yap›lm›flt›r. Bu düzenlemelerin bafll›calar› ve
yol açt›¤›  geliflmelerin kimleri afla¤›da sergilenmifltir:

� 1983 y›l›nda ç›kar›lan 2634 Say›l› Turizmi Teflvik Kanunu’nun 8. 
maddesiyle, “Hazineye ait yerler ile ormanlar›n” yerli ve yabanc› gerçek
ve tüzel kiflilere kiralanabilmesi, tahsis edilebilmesi, üzerlerinde ba¤›ms›z
ve daimi haklar› da kapsayacak biçimde 49 y›ll›k kullan›m haklar›n›n 
kurulabilmesi, daha sonra bu sürenin sonsuza de¤in uzat›labilmesi 
sa¤lanm›flt›r. Bununla da yetinilmemifl, Yasa 2003 y›l›nda ç›kar›lan 4957
say›l› yasayla de¤ifltirilerek, ilgili Bakanl›¤›n “kültür ve turizm koruma ve
geliflim bölgeleri”, “turizm merkezleri” ile “kültür ve turizm koruma ve 
geliflim bölgesi” olarak belirlenecek yerlerdeki ormanlarda, milli parklar
da, tabiat parklar›nda, özel çevre bölgelerinde, otlaklarda vb ortamlarda
yap›lacak turizm yat›r›mlar› üzerindeki yönlendirici ve destekleyici 
yetkileri daha da geniflletilmifltir.

� 6831 Say›l› Orman Kanunu’nun 17. maddesi 1987 y›l›nda ç›kar›lan 3373
say›l› yasayla yeniden düzenlenerek “Turizm alan ve merkezleri d›fl›nda
kalan devlet ormanlar›nda kamu yarar›na olan her türlü bina ve tesisler 
(bu kapsamda da turizm yat›r›mlar›-YÇ) için gerçek ve tüzel kiflilere…” 
bedeli karfl›l›¤›nda 49 y›ll›¤›na izin verilebilmesi sa¤lanm›flt›r. 
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� 1983 y›l›nda ç›kar›lan 2873 Say›l› Milli Parklar Kanunu’nun 8. 
maddesinde gerçek ve tüzel kiflilere “turizm bölge, alan ve merkezleri 
d›fl›nda kalan milli park ve tabiat parklar›nda” turistik amaçl› bina ve 
tesisler yapabilmesine izin verilmifltir.

� 1998 y›l›nda ç›kar›lan 4342 say›l› Mera Kanunu’nun 14. maddesiyle 
mera arazilerinin de turizm yat›r›mlar›na tahsis edilmesi olana¤› 
sa¤lanm›flt›r. 

� ‹lk olarak 1989 y›l›nda Tar›m Arazilerinin Tar›m D›fl› Gayelerle 
Kullan›lmas›n›n Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ad›yla ç›kar›lan, 
ancak 2001 y›l›nda da “Tar›m Arazilerinin Korunmas› ve 
Kullan›lmas›na Dair Yönetmelik” ad›n› alan düzenleme, 2000’li y›llarda
üç kez de¤ifltirilerek verimli tar›m arazilerinin tar›m d›fl› amaçlarla 
kullan›labilmesine izin verilebilecek etkinlikler aras›nda turizm yat›r›mlar›
da say›lm›flt›r.

� 1985 y›l›nda yürürlü¤e konulan Sulama Alanlar›nda Arazi 
Düzenlenmesine Dair Tar›m Reformu Kanunu Uygulama 
Yönetmeli¤i, 2004 y›l›nda bir kez daha de¤ifltirilerek tar›m d›fl› 
amaçlarla kullan›lmas›na izin verilebilecek etkinlikler aras›nda “turistik 
yerlere” de yer verilmifltir.

� 2004 y›l›nda “…4915 say›l› Kara Avc›l›¤› Kanunu kapsam›nda olan av ve
yaban hayvanlar› ile birlikte bunlar›n yaflama ortamlar›n› korumak 
amac›yla…” ç›kar›lm›fl olmas›na karfl›n Yaban Hayat› Koruma ve 
Yaban Hayat› Gelifltirme Sahalar› ile ‹lgili Yönetmelik’le, “Yaban 
Hayat› Koruma Sahalar›nda ‹zin Verilecek Faaliyetler”  bafll›¤› alt›nda 
“ekoturizm” de say›lm›flt›r. 

Böylece, 2000’li y›llar›n ortas›na de¤in; Turizmi Teflvik Kanunu’yla; % 61’i
Antalya’da olmak üzere 20 dolay›nda ilde 400 dolay›nda giriflimciye, tümüne
yak›n bir k›sm› “devlet” orman›” say›lan arazi tahsis edilmifl; en son olarak
2004 y›l› sonunda, ço¤u içinde üstün genetik özellikleri nedeniyle özel olarak
yönetilmek amac›yla ayr›lm›fl çeflitli koruma alanlar› da bulunan 31 “turizm
merkezi” ve 9 da “kültür ve turizm koruma ve geliflimi bölgesi” oluflturulup
turizm yat›r›mlar›na ve etkinliklerine aç›lm›flt›r. Ek olarak, 6831 say›l› Orman
Kanunu’nun an›lan maddesiyle de 136’s› yine Antalya’da olmak üzere 200
dolay›nda turizm giriflimcisine 20 bin dönüm dolay›nda “devlet orman›”
arazisi tahsis edilmifltir.

Görüldü¤ü gibi; bu türden düzenlemeler ve uygulamalarla, ekolojik
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koflullar›n ve do¤al varl›klar›n turizm sektöründeki sermaye birikim süreçle-
rine katk›lar›n›n daha da art›r›labilmesi ve sürekli k›l›nmas› büyük ölçüde
kolaylaflt›r›lm›fl; bu do¤rultudaki etkinliklerin kapsam›, öteki ekosistemleri de
(“do¤a, yayla, da¤ vb) kapsayacak do¤rultuda geniflletilmifl ve
çeflitlendirilmifltir.

b) Enerji ve Madencilik 

Bilindi¤i gibi, Türkiye’de, özellikle 1980’den sonra, turizmin yan› s›ra öne
ç›kar›lan bir baflka sektör de enerji ve madencilik olmufltur. Bu do¤rultudaki
politikalar›n temel e¤ilimlerinden birisi de yine özel ekolojik koflullar›n ve
do¤al varl›klar›n bulundu¤u kamusal alanlardan yararlanmak olmufltur.
Dolay›s›yla, bu do¤rultuda göz ard› edilemeyecek boyutta kamusal kaynak
kullan›lm›fl ve çok say›da hukuksal düzenleme yap›lm›flt›r. Sonuçta, sözge-
limi 2003 y›l› sonunda, Türkiye’de, üretilebilecek toplam 206,7 MW enerjinin
45,2 bin MW’sinin hidroelektrik santrallerde üretilebilme düzeyine ulafl›labil-
mifl (ANON‹M 2005) ve DS‹, bu do¤rultuda, a¤›rl›kla hidroelektrik baraj›
yap›m›nda olmak üzere toplam 35,5 milyar Dolar yat›r›m harcamas›
yapm›flt›r (DS‹, 2007). Ek olarak, özellikle GAP kapsam›nda yap›lan enerji
üretim amaçl› yat›r›mlar›n boyutlar›n›n da bu ba¤lamda an›msanmas› gerek-
mektedir.

Öte yandan “madencilik sektörünün gelifltirilmesine” yönelik politikalar kap-
sam›nda özel, ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n nitelik ve niceli¤inin öne
ç›kt›¤› kamu arazilerinin madencilik etkinliklerine tahsis edilmesine de a¤›rl›k
verilmifltir. Özellikle 2000’li y›llarda bu e¤ilime dayanak olabilecek do¤rultu-
da çok say›da hukuksal düzenleme yap›lm›flt›r. Bu düzenlemelerin
bafll›calar› flunlard›r:

� 2004 y›l›nda ç›kar›lan 5177 say›l› yasayla, 3213 say›l› Maden 
Kanunu’nun neredeyse tümüyle de¤ifltirilmesinin kapsam›nda 6831 
say›l› Orman, 2873 say›l› Milli Parklar, 4122 say›l› Milli A¤açland›rma
ve Erozyonla Mücadele Kontrolü Seferberlik Kanunu ile 2863 say›l› 
Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma Kanunu gibi do¤al vars›ll›klar›n 
korunmas›yla do¤rudan ve dolayl› olarak ilgili çok say›da hukuksal 
düzenlemede de de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Sözgelimi, 7. maddesinde 
yap›lan de¤ifliklikle; “orman, muhafaza orman›, a¤açland›rma alanlar›, 
kara avc›l›¤› alanlar›, özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parklar›,
tabiat an›tlar›, tabiat› koruma alanlar›, tar›m arazileri, meralar, sit alanlar›,
su havzalar›, k›y› alanlar› ve sahil fleritleri, karasular›, turizm bölge ve 
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merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve geliflim bölgeleri, askeri yasak
bölgeler ve imar alanlar› ile mücavir alanlarda” madencilik çal›flmalar› 
yap›labilmesi sa¤lanm›flt›r. De¤iflikli¤in 31. maddesiyle de, 4122 say›l› 
Milli A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu uyar›nca 
a¤açland›r›lm›fl sahalara “ormans›z saha” statüsünün uygulanmas› ve 
32. maddesiyle de madencilik çal›flmalar›n›n gerektirece¤i tesis, yol, 
enerji, su, haberleflme ve alt yap› tesislerinin devlet ormanlar›nda 
yap›labilmesi kolaylaflt›r›lm›fl; bu gibi alt yap› yat›r›mlar› için verilecek 
izinlerden al›nmas› gereken fon bedellerin al›nmamas› sa¤lanm›fl; Geçici
4. maddesiyle de, jeotermal kaynaklar ile mineralli sular›n iflletilmesi ve 
de¤erlendirilmesi için gerekli tesislere arazi tahsis edilmesi olanakl› 
k›l›nm›flt›r.

� 2004 y›l›nda ç›kar›lan 5178 say›l› yasayla yap›lan de¤ifliklikle, 4342 say›l›
Mera Kanunu’nun 14. maddesinde yer verilen “Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›n›n talebi üzerine; 3213 say›l› Maden Kanunu ve 6326 say›l› 
Petrol Kanunu hükümlerine göre maden ve petrol arama ile arama 
sonunda verimlili¤i kesinlikle saptanan maden ve petrol, ön iflletme, 
iflletme faaliyeti için zaruri olan” meralar›n “mera” say›lmamas› 
yapt›r›m›ndaki “verimlili¤inin kesinlikle saptanmas›” koflulu maddeden 
ç›kar›lm›flt›r.

� 2004 y›l›nda Sulama Alanlar›nda Arazi Düzenlenmesine Dair Tar›m 
Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeli¤i’nde 2005 y›l›nda da Tar›m 
Arazilerinin Korunmas› ve Kullan›lmas›na Dair Yönetmelik’te yap›lan
de¤iflikliklerle tar›m arazilerinin tar›m d›fl› amaçlarla kullan›lmas›na izin 
verilebilecek etkinlikler kapsam›nda madencilik de say›lm›flt›r: An›lan son
Yönetmeli¤in 10. maddesinin “g” bendiyle; “…3213 say›l› Maden 
Kanunu’nun 2. maddesinde geçen birinci ve ikinci grup madenler hariç 
maden arama ve iflletme faaliyetleri için gerekli yap› ve tesislerinin” kuru
tar›m arazilerinde kurulmas›na; 11. maddesinin “e” bendiyle de sulu 
tar›m arazilerinde bile “maden arama” etkinliklerine izin verilmifltir. 
Ayr›ca, maddenin son bendiyle de; “Bu maddenin “e” bendinde belirtilen
maden arama faaliyetleri sonucunda stratejik öneme haiz maddenin 
bulunmas› halinde madencilik iflletmesi amac›yla ilgili Bakanl›k 
taraf›ndan al›nan kamu yarar›n›n ‹l Müdürlü¤ünce iletilmesi halinde” de 
sulu tar›m arazilerinin madencilik amac›yla kullan›labilmesi olanakl› 
k›l›nm›flt›r. 
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� 2004 y›l›nda ç›kar›lan Yaban Hayat› Koruma ve Yaban Hayat› 
Gelifltirme Sahalar› ile ‹lgili Yönetmelik’in 22. maddesiyle; “yaban 
hayat› gelifltirme sahalar›nda…biyolojik çeflitlili¤in korunmas› esas al›n›r”
ve “…bu sahalarda, onaylanm›fl planlarda belirtilen yap› ve tesisler 
d›fl›nda hiçbir yap› ve tesis kurulamaz, irtifak hakk› tesis edilemez.” 
yapt›r›m›na yer verilmifltir. Ne var ki, ayn› maddeyle 3213 say›l› Maden 
Kanunu ile 6326 say›l› Petrol Kanunu yapt›r›mlar› sakl› tutulmufltur. 

Bu düzenlemelerle madencilik sektöründeki sermaye birikim süreçlerine
do¤rudan ve dolayl› olarak çeflitli katk›lar›n yap›ld›¤› aç›kt›r.

c) Sanayi

Bilindi¤i gibi ekolojik koflullar ve do¤al varl›klar, sanayi sektöründeki ser-
maye birikim süreçlerine, i) hammadde, ii) enerji, iii) iflgücüne beslenme
olanaklar› sa¤layarak do¤rudan ve dolayl› katk›larda bulunabilmektedir.
Ancak, bunlar›n yan› s›ra, çeflitli ekolojik koflullar› ve do¤al varl›klar›n niteli¤i
ve niceli¤i yönünden ay›rtedici özelliklere sahip kamu arazilerinin sanayi
yat›r›mlar›na tahsis edilmesiyle de bu süreçlere katk›da bulunulabilmektedir.
Türkiye’de, her dönemde gündemde olan bu e¤ilim de özellikle 1980’li y›llar-
dan bafllayarak yeni boyutlar kazanm›fl; bu do¤rultuda çeflitli hukuksal
düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bu ba¤lamda an›msanmas› gereken hukuksal
düzenlemelerin bafll›calar› flunlard›r:

� 2000’li y›llarda üç kez yeniden düzenlenen Tar›m Arazilerinin 
Korunmas› ve Kullan›lmas›na Dair Yönetmelik’te, Cargill örne¤inde 
oldu¤u gibi tek bir firman›n ç›karlar› do¤rultusunda bile de¤ifliklik 
yap›labilmifl; kuru tar›m arazilerinin “Belediye ve mücavir alan s›n›rlar› 
içinde ve d›fl›nda organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri” 
yat›r›mlar›na tahsis edilebilmesi olanakl› k›l›nm›flt›r. Ancak, Yönetmelikte
Mart 2005’te yap›lan son düzenlemeyle tar›m arazilerinin sanayi 
yat›r›mc›lar›na tahsis edilebilmesine yönelik ifllemler daha da 
kolaylaflt›r›lm›fl, önceki k›s›tlamalar büyük ölçüde azalt›lm›flt›r. 

� 2004 y›l›nda Sulama Alanlar›nda Arazi Düzenlenmesine Dair Tar›m 
Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeli¤i’nin 65. maddesi yeniden 
düzenlenerek tar›m arazilerinin tar›m d›fl› amaçlarla kullan›lmas›na izin 
verilebilecek etkinlikler aras›nda “tar›msal iflletme veya tar›m ürünlerinin
ifllenmesi ve muhafazas›yla ilgili yap› ve tesisler ile sanayi bölgelerine” 
de yer verilmifltir. 
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� 2000 y›l›nda ç›kar›lan ve amaçlar› aras›nda “çevre sorunlar›n› önlemek”
de bulunan, 4562 say›l› Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun Geçici
Madde 7’sinde ise; “4342 say›l› Mera Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe 
kadar mera olarak nitelendirilen alanlara yap›lm›fl OSB’ler (Organize 
Sanayi Bölgeleri-YÇ), Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanm›fl
ve yat›r›m program›na al›nm›fl olmalar› flart›yla mera vasf›n› kaybetmifl 
olur. Bu alanlar 4342 say›l› Mera Kanununun hükümlerine tabi 
de¤ildirler.” yapt›r›m›na da yer verilebilmifltir. 

� 2002 y›l›nda ç›kar›lan 4737 say›l› Endüstri Bölgeleri Kanunu, 2004 
y›l›nda ç›kar›lan 5195 say›l› yasayla de¤ifltirilerek ÇED mevzuat›ndan 
önce kurulmufl sanayi tesislerinin bulundu¤u yerlerin “özel endüstri 
bölgesi” say›labilmesi; dolay›s›yla da endüstri bölgelerinde uygulanacak
devlet yard›mlar›ndan yararland›r›labilmeleri olanakl› k›lm›flt›r.  

� 2004 y›l›nda ç›kar›lan 5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ile
Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ise, bilindi¤i 
gibi, kimi illerde “yat›r›mlar› ve ifllendirme olanaklar›n› art›rmak” amac›yla
yat›r›mc›lara, aralar›nda “bedelsiz arsa ve arazi temin etmek” de bulunan
çeflitli olanaklar sa¤lamaktad›r. Örne¤in, Yasan›n 5. maddesine göre; 
“…en az on kiflilik istihdam öngören yat›r›mlara giriflen gerçek veya tüzel
kiflilere; Hazineye, katma bütçeli kurulufllara, belediyelere veya il özel 
idarelerine ait arazi ve veya arsalar›n mülkiyeti bedelsiz olarak 
devredilebilir.” 

Ülkeleraras› ve ülkesel ölçekte tekellerin “sanayi sektörünün gelifltirilmesi”
söylemiyle sa¤lanan bu türden “kolayl›klardan” ne denli yararland›¤›n›
aç›kt›r. 

d) Yerleflme ve Alt Yap› Yat›r›mlar›

Türkiye’de yeni yerleflme ve alt yap› yat›r›mlar› için arazi gereksinmesinin
öncelikle ve a¤›rl›kla çeflitli niteliklere sahip kamu mülkiyetindeki arazilerle
karfl›lanmas›na çal›fl›ld›¤› bilinmektedir. Bu do¤rultuda çok say›da hukuksal
düzenleme yap›larak siyasal iktidarlara kamu arazilerini yerleflme ve bu kap-
samda da konut ve alt yap› yat›r›mlar›n›n yap›lmas› için yerli ve yabanc› özel
giriflimcilere satabilme, devredebilme ya da kiralayabilme yetkileri sa¤lan-
m›flt›r. Sözgelimi; 

� 2003 y›l›nda ç›kar›lan 4916 say›l› yasayla 4706 say›l› yasan›n 4. 
maddesi de¤ifltirilerek; “serbest bölge olarak kullan›lmak üzere tahsis 
edilmifl tafl›nmazlar›n gerçek veya özel hukuk tüzel kiflilerine”, “toplu 
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konut üretmek amac›yla Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›’na” do¤rudan 
sat›labilmesi;

� 2004 y›l›nda ç›kar›lan 5178 say›l› yasayla 4342 say›l› Mera Kanunu’nun
14. maddesinin “d” bendi de¤ifltirilerek, “köy yerleflim yeri ile uygulama 
imar plan› veya uygulama ilave imar planlar›n›n haz›rlanmas› … için 
ihtiyaç duyulan”  yerler ile “do¤al afet bölgelerinde yerleflim yeri için 
ihtiyaç duyulan” yerlerin mera say›lmayarak Hazine ad›na tescil edilmesi;

� 2004 y›l›nda ç›kar›lan 5192 say›l› yasayla 6831 say›l› Orman 
Kanunu’nun 17. maddesi de¤ifltirilerek; “…devlet ormanlar› üzerinde 
bulunmas› veya yap›lmas›nda kamu yarar› ve zaruret olmas› halinde”, 
gerçek ve tüzel kiflilerin “devlet orman›” say›lan arazilerin “savunma, 
ulafl›m, enerji, haberleflme, su, at›k su, petrol, do¤algaz, altyap› ve kat› 
at›k bertaraf tesisleri” yat›r›mlar› için arazi tahsis edilebilmesi; 

� 2004 tarihli Sulama Alanlar›nda Arazi Düzenlenmesine Dair Tar›m 
Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeli¤i’nin 65. maddesiyle tar›m 
arazilerinin; “…hava alanlar›, baraj ve göletler, içme suyu ve bunlara ait
tesisler, …depolar, oto yak›t ve dinlenme tesisleri… mücavir alan veya 
imar plan› talepleri…ihtiyaçlar›” için kullan›labilmesi.

sa¤lanm›flt›r.

“Do¤ada özel yaflama alanlar› üretme” söylemleri ve uygulamalar›n›n
giderek yayg›nlaflmas›, özellikle toplu konut yap›m› alan›nda etkinlikte bulu-
nan ülkesel ve ülkeleraras› kurulufllar›n bu türden hukuksal düzenlemelerin
sa¤lad›¤› olanaklar›n olabildi¤ince daha fazla yararlanma çabalar›n›n
sürdüreceklerinin anlaml› göstergeleri olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

SONUÇ

Sermaye birikim süreçleri üzerinde etkili olabilen ekonomik ve toplumsal
politikalar›n tart›fl›lmas› s›ras›nda Türkiye’de de çeflitli yetersizlikler
yaflanmaktad›r. Ekolojik koflullar›n ve do¤al varl›klar›n nitelik ve niceli¤inin,
bu koflul ve varl›klarla ilgili mülkiyet iliflkilerinin ve yönetim politikalar›n›n ser-
maye süreçleri üzerindeki etkilerinin gerekti¤ince sorgulanmamas› bu yeter-
sizliklerin bafl›nda gelmektedir. Bu bildiride de örneklendirilmesine çal›fl›ld›¤›
gibi, Türkiye’de, ekolojik koflullar ve do¤al varl›klardan yararlanma poli-
tikalar›, tüm tarihsel dönemlerde, hemen hemen tüm sektörlerdeki sermaye
birikim süreçlerine çeflitli biçim ve düzeylerde etkide, daha aç›k bir söyleyiflle
de “katk›da” bulunmufltur. Üstelik; kimi yörelerde ekolojik koflullar›n
canl›lar›n yaflama olanaklar›n› ortadan kald›rabilecek biçimde de¤iflmesine,
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do¤al varl›klar›n tükenmesine yol açan sonuçlar›n›n tüm yak›c›l›¤›yla ortaya
ç›km›fl olmas›na karfl›n bu “katk›”, “çevre/do¤a korumac›” duyarl›l›klar›n
geliflip yayg›nlaflt›¤› ve giderek de kurumsallaflt›¤› son yirmibefl y›lda hem
daha da yo¤unlaflm›fl hem de çok daha sistemli politikalara dönüflmüfltür.
Bu nedenle; bir yandan toplumsal ve ekonomik, dolay›s›yla da siyasal
de¤iflme ve geliflmelerin bir yandan da “çevre sorunu” say›lan oluflumlar›n
tüm boyutlar›yla kavranmas›n› büyük ölçüde rastlant›lara b›rakan bu yeter-
sizli¤in giderilmesi gerekmektedir. Bu bildiride de örneklendi¤i gibi,
Türkiye’de, bu amaçla yap›labilecek çal›flmalar ve tart›flmalar kapsam›nda
göz önünde bulundurulmas› gereken son derece önemli olgusal vars›ll›k
bulunmaktad›r. Yap›lmas› gereken, öncelikle, ilgili bilim dallar›nda
araflt›r›c›lar›n bu vars›ll›¤›n olabildi¤ince do¤ru yöntemlerle de¤erlendirilme-
sine yönelik çabalara girmesi ve bu çabalar›n gerekti¤ince örgütlenmesidir.
Bu gere¤in “gerekti¤ince” yerine getirilmesi durumunda, siyasal hareketlerin
tart›flma gündemlerindeki önceliklerin de de¤iflebilece¤i; daha gerçekçi
“toplumsal ilerleme” istemlerinin üretilebilece¤i umulmaktad›r.

* * *
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