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SUNUŞ 
Biliyoruz, okurlarımızın çoğunluğu hiç de alçakgönüllü bir söylem olarak 
değerlendirmeyecektir: Ülkemizde, özellikle de günümüzde her anlamda 
gönüllü hem de araştırma alanında etkinlikte bulunan bir kuruluşun 20. 
yılını da geride bırakabilmesi hoş ve bir o denli de övgüye değer bir 
başarıdır. Ancak, biz bu değerlendirmeyle yetinmeyecek, daha da ileri 
gideceğiz: KIRSAL ÇEVRE’de emek verenler bu övgüyü fazlasıyla hak 
etmiştir. Bir kez KIRSAL ÇEVRE’de emek verenlerin çoğunluğu meslek 
olarak konuyla ilgili değidir. Sonra; KIRSAL ÇEVRE’de yalnızca gönüllü 
emek verilmektedir. Üstelik KIRSAL ÇEVRE’de, başkalarının kişilik 
haklarına saygı göstermek koşuluyla her üyenin Derneğin amaçları 
doğrultusunda gönlünün, olanaklarının elverdiğince çalışabilmesi; 
yaptıklarından ve yapmadıklarından yahut yapamadıklarından ötürü 
kınanmaması temel ilkedir. Günümüzde araştırmacılık alanında hem bu 
ilkeleri gözetebilmek hem de yirmi yıldır ayakta kalabilmek, ne yazık ki artık 
eskiden olduğu denli kolay değil.  

Öte yandan KIRSAL ÇEVRE’de yirmi yılda yapılabilenlerin niteliği ve 
niceliği de kolaylıkla azımsanabilecek değil: Sözgelimi, 1992’den bu yana 
kesintisiz olarak “açık olan” “Dendroloji (Ağaçbilim) ve Orman Ekolojisi 
Okulu” örnek alınacak bir etkinliktir. Herkesin hiçbir koşula bağlı olmaksızın 
katılabildiği bu etkinlikle binlerce yurttaşımız ağaç ve ormanlarımızla 
tanıştırılabildi. Diğer etkinliklerimizle pek çok konu, başta Birleşmiş Milletler 
olmak üzere dış destekli projelerle ülkemizin gündemine ilk kez getirildi; 
ormanlarımıza zarar verebilecek çeşitli hukuksal düzenlemelerin yargıda 
iptal edilmesi ya da yürütülmesinin durdurulması sağlanabildi; yirmiyi aşkın 
özgün yayın, açıklamalı teknik gezi gerçekleştirilebildi; “Doğa Tarihi 
Kongresi” gibi yurttaşlarımızın pek de tanışık olmadığı konularda bilimsel 
toplantılar düzenelenebildi…  Kısacası, KIRSAL ÇEVRE, özellikle çevre 
alanında bir gönüllü kuruluşun “müteahhitlik” yapmadan da ayakta 
kalabileceğini, yararlı etkinlikler gerçekleştirilebileceğini, deyiş yerindeyse 
dosta düşmana gösterdi. Ne diyelim; katkıda bulunanların gönlüne sağlık. 
Yolun hep açık olsun KIRSAL ÇEVRE ! 

*** 
Bilindiği gibi, Derneğimiz, geçen yıldan bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Ölçekli Projeler 
Fonu’nun da (UNDP/GEF/SGP) katkısıyla “Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı 
ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yaklaşım Geliştirme ve Yayım Projesi”ni 
yürütmektedir. “…orman ekosistemlerine zarar vermeyecek biçimde elde 
edilen odunun yakacak olarak kullanılmasıyla bir yandan küresel ısınmaya 
yol açan fosil yakıt kullanımı azaltılabilmekte bir yandan da toprak 
erozyonunun önlenmesi, su kaynaklarının sürekliliği, karbonun tutulması vb 
çevresel yararlar sağlanabilmektedir. Bu nedenlerle, yakacak olarak 
tüketilecek odunun orman ekosistemlerine zarar vermeyecek biçimde ve 
devamlı olarak sağlanmasına yönelik çalışmalara yaygınlık ve etkinlik 
kazandırılması zorunlu olmaktadır.  Ülkemizde bu zorunluluğun yerine 
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getirilmesini büyük ölçüde kolaylaştırabilecek bir alt yapı bulunmaktadır. 
Ancak, bu alt yapıdan gerektiğince yararlanılmamaktadır. Projeyle bu 
olumsuzluğun aşılmasına katkıda bulunmak amacıyla öncelikle ve ağırlıkla 
orman içlerinde ve bitişiğindeki yerleşmelerde (orman köylerinde) 
yaşayanların bilgilendirilmesine yönelik uygulamalı yayım çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.” Ne var ki, Ağaçlandırma 
Yönetmeliği’nde Nisan 2009’da yapılan köklü değişikliklerle gerçek ve tüzel 
kişilerin “devlet ormanlarında” ve Hazine arazilerinde “enerji ormancılığı” 
amacıyla “özel ağaçlandırma” yapabilme olanakları büyük ölçüde 
kısıtlanmıştır. Bu nedenle, köy tüzel kişiliklerinin “enerji ormancılığı” amaçlı 
orman yetiştirme örnek uygulamaları kapsamdan çıkarılmak zorunda 
kalmış; Projenin, “- Neden enerji ormancılığı?” sorusunun yanıtlanmasına 
yönelik kamuoyu bilgilendirme amaçlı yayım boyutu öne çıkarılmıştır. 
KIRSAL ÇEVRE YILLIĞI’2009 da, ağırlıkla bu içerikte bir “özel sayı” olarak 
hazırlanmıştır. Bu bağlamda, konuya ilişkin düşünceleri tartışmaya açan 
sayın yazarlarımıza teşekkür ederiz. 

*** 
Kırsal çevremizde yaşamsal önemde değişme ve gelişmeler yaşanıyor. Ne 
yazık ki duyarlı yurttaşlarımızın çoğunluğu, deyiş yerindeyse ”tek ağacı 
görmekten ormanı görememe” konumunda: Söz konusu değişme ve 
gelişmeler tek başlarına ele alınıyor çoğunlukla. Oysa, bu değişme ve 
gelişmeler birer sonuç yalnızca. Sonuçlara gösterilen duyarlılık, nedenlerine 
de aynı düzeyde gösterilebilse, belki de pek çok olumsuzluğun önüne 
geçilebilecek. Elbet, sıra birgün bu aşamaya da gelinecek. Dileğimiz, kısa 
sürede gelinmesi. 

KIRSAL ÇEVRE 
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GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN 
BİTKİSEL BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ 

Alptekin KARAGÖZ* 
ÖZET 

Biyoteknolojik yöntemler başta sağlık, beslenme ve tarım olmak üzere günlük yaşantımızda 
önemli yer tutmaktadır. Bitkisel biyolojik çeşitlilik ve bitki genetik kaynakları, eskiden beri 
biyoteknolojinin birçok uygulamalarında materyal olarak kullanılmıştır. Özellikle klasik 
yöntemlerle muhafazası zor veya olanaksız olan bitkilere ait genetik çeşitliliğin devamlılığının 
sağlanmasında çeşitli biyoteknolojik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu şekliyle 
biyoteknoloji, tarımsal üretimin sigortası durumunda olan bitki genetik kaynaklarının 
korunması için vazgeçilmez bir araç durumundadır. Bu olumlu özelliği yanında, biyoteknoloji 
uygulamaları ile ileride biyoçeşitliliğin devamı ve insan sağlığı gibi konularda olumsuzluklara 
neden olabilecek ürünler ve canlılar da ortaya çıkarılabilmektedir. Özellikle kültür bitkilerine 
bazı dayanıklılık genlerinin aktarılmasında kullanılan bakteriyel kökenli toksin üreten genleri 
taşıyan genetiği değiştirilmiş çeşitlerin kullanılması sonucu hedef gözetmeksizin içinde 
yararlı böceklerin de olduğu bir böcek grubu yok olacaktır. Bu durumda böceklerin bir süre 
sonra dayanıklılık geliştirmeleri sonucu eskisinden daha büyük sorunlar yaratmaları da 
olasıdır. Ot öldürücülere dayanıklılığı kazandırılmış kültür çeşitlerinden yabani akrabalarına 
olası gen akışı sonucu, bunların da ot öldürücülere karşı dayanıklılık kazanmalarına neden 
olacaktır. Bu şekilde mevcut teknoloji ve kimyasallarla mücadele edilebilen bazı yabancı ot 
türlerinin, bilinen yöntemlerle baş edilemez bir şekle dönüşmeleri gibi olumsuzluklar 
yaşanacaktır. Böyle bir durumda çözüm, şu anda kullanılan ot öldürücülerden çok daha etkili 
yeni kimyasalların geliştirilmesi ve kullanımı olacaktır. Görüldüğü gibi kimyasal kullanımını 
azaltmak için geliştirildiği öne sürülen bu teknolojiler, daha ağır kimyasalların kullanımını 
gerektiren ve kimi zaman da geri dönüşü olmayan çevre yıkımlarına yol açacaktır.  

Anahtar sözcükler: Bitkisel genetik kaynaklar, genetiği değiştirilmiş organizmalar, GDO 

EFFECTS OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS ON PLANT  
BIOLOGICAL DIVERSITY 

ABSTRACT 
Biotechnological methods are of significant importance, particularly for health, nutrition and 
agriculture in our daily lives. Traditionally plant biodiversity and plant genetic resources have 
been the raw materials for biotechnology applications. Those methods have been 
particularly useful to ensuring the continuity of genetic diversity by preserving the ones that 
are difficult or impossible to preserve with conventional methods. In this sense, 
biotechnology is an indispensable tool for conservation of plant genetic resources.  Besides 
these positive features, biotechnology applications may create products and new life forms 
that have potential negative effects on continuity of biodiversity and human health. In 
particular, transfer of bacterial origin toxin-producing genes to cultivated plants will result in 
total destruction of insects, regardless of target group, including the beneficial ones. In this 
case, it is also likely that the insects may develop resistance to toxin, resulting in creating 
more serious problems than the former situation. Gene flow from herbicide resistant 
cultivated crops to the wild help weeds to gain herbicide resistance. In this way, a group of 
existing weed species will be converted into a form that are not possible to cope with 
existing technology and chemicals. In such a case, the solution will be development and use 
of more effective chemicals than currently used ones. The technology that was offered to 
reduce the heavy use of chemicals will result in use of more efficient chemicals and 
irreversible environmental hazards. 
Key words: Plant genetic resources, genetically modified organisms, GMO 
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GİRİŞ 

Biyoteknoloji, günümüzde tıp dahil olmak üzere oldukça geniş bir uygulama 
alanı bulmaktadır. Hatipoğlu (1999), bitki biyoteknolojisini “bitki organ, doku ve 
hücrelerinin steril suni ortamlarda kültür edilme ve genetik olarak 
değiştirilme tekniklerinden oluşan bir teknikler bütünü” olarak 
tanımlamaktadır. Aynı yazar bitki biyoteknolojisinin bitki organ, doku ve 
hücrelerinin steril suni besi ortamlarında kültürü, çoğaltılması ve bunların 
genetik olarak değiştirilmesini kapsadığını ve bitkisel üretimde bilinen klasik 
yöntemlerle çözülemeyen veya aşılması güç olan problemlere çözüm 
getirerek; daha ekonomik, nitelik ve nicelik yönünden daha yüksek bitkisel 
üretimin gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere uygulandığını ifade 
etmektedir.  

Biyolojik çeşitliliğin tüm unsurlarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve 
bunların kullanımından doğacak hakların adil ve eşit paylaşımını sağlamak 
amacıyla hazırlanan ve dünya ülkelerinin birkaçı dışında, ülkemizin de taraf 
olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde ise biyoteknoloji, “biyolojik 
sistemlerin, canlı organizmaların veya bunların türevlerinin, özel bir 
kullanım amacına yönelik yeni ürünler veya işlemler ortaya koymak veya 
varolanları değişime uğratmak üzere kullanıldığı her türlü teknolojik 
uygulama” şeklinde tanımlanmaktadır (CBD, 1998). Bu tanımlardan 
anlaşılacağı gibi biyoteknoloji, canlı organizmaların istenen genotipteki 
bireylerini elde etmek üzere genetik yapılarını değiştirme işleminde 
kullanılan her türlü teknolojik uygulamadır. Ancak sözü edilen amaçlarla 
ilişkili olsa da, biyoteknoloji burada ifade edilenlerden daha geniş bir 
kullanım alanına sahiptir.   

Sürdürülebilir tarım ile biyoteknoloji arasındaki bağlantıya geçmeden önce, 
genetik çeşitliliğin oluşması ve bunun sürdürülebilirlik açısından önemine 
bakmakta yarar vardır. Sürdürülebilirlik kavramı, değişen koşullara uyum 
sağlamayla ilgilidir. Bu konu sadece canlılar evreni için değil; bilim ve 
teknolojinin tüm dalları, sanayi ve ekonomi için de geçerlidir. Dış çevrede 
ortaya çıkan değişikliklere ayak uydurabilen canlılar ve sektörler 
faaliyetlerini sürdürebilmekte, uyum sağlayamayanlar ise ya sağlıksız bir 
yapıya dönüşmekte ya da zaman içinde ortadan kalkmaktadır. İnsanlığın 
gelişimi ile bilim ve teknolojide ulaştığı nokta bu değişim sayesinde 
olmuştur. Benzer şekilde canlılar evreninin mevcut formları da belirli bir 
değişim ve evrimleşme sonucu günümüze gelmiştir. Değişen çevre 
koşullarına uyum sağlayamayan canlı türleri yok olurken, evrimleşebilenler 
canlılıklarını sürdürebilmişlerdir. 

Canlıların evrimleşmeleri milyonlarca yıldır devam eden sürekli bir olaydır. 
Bu süreç içinde insanoğlunun günümüzdeki bilgi düzeyiyle bir kısmı henüz 
anlaşılamamış bir seri doğal ve rastlantısal olaylar sonucu yeni canlı 
türlerinin yanı sıra var olanların farklı genotipleri de ortaya çıkmaktadır. Tür 
zenginliği ve tür içi çeşitlilik, tarımsal sürdürülebilirliğin sigortası 
durumundadır. Tekdüze bir genetik yapı doğal koşullarda ortaya çıkabilecek 
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ani değişikliklere karşısında tüm ürünün kaybıyla sonuçlanabilir. İrlanda’da 
1845–1849 arasında bir milyon insanın açlıktan ölmesi, bir milyon insanın 
ülkeyi terk etmesiyle sonuçlanan felaket, İrlandalıların temel besin kaynağı 
olan patates ürününün, solgunluk hastalığına dayanıklı olmayan tekdüze 
genetik yapıda olması ve patates dışında ürün çeşitliliğinin olmayışından 
kaynaklanmıştır. Genetik çeşitlilik bir ölçüde yapay yollarla oluşturulabilse de 
doğal çeşitliliğin korunması ve bir yandan da evrimleşme sürecinin devam 
etmesi, sürdürülebilirliğin temel koşullarıdır. 

1. Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması Çalışmalarında 
Biyoteknolojinin Yeri 

Bitki genetik kaynakları, çoğu insanlar tarafından oluşturulan birçok tehdit 
faktörlerinin etkisi altındadır. Artan nüfus her geçen gün doğal kaynak 
kullanımını körüklemekte, çevre kirliliği gibi olumsuzlukları da arttırmaktadır. 
Bitki genetik kaynakları tarımsal faaliyetler (mera alanlarının tarla açmak 
amacıyla sürülmesi, aşırı otlatma, anızın yakılması, gübre ve tarımsal 
ilaçların aşırı kullanımı, yüksek verimli kültür çeşitlerinin yaygınlaşması), 
endüstrileşme, şehirleşme, yol ve baraj yapımları, doğadan aşırı toplama 
ve söküm, orman tahribatı ve yangınları, turizm faaliyetleri, tuzlu ve bataklık 
alanların ıslahı, taban suyunun derinlere inmesi, uygun olmayan alanlarda 
yürütülen geniş çaplı ormanlaştırma çalışmaları ve diğer birçok faktörlerin 
etkisiyle gün geçtikçe daha fazla tahrip olmaktadır (ŞEHİRALİ ve ark., 
2005). Bütün bu olumsuzlukların sonucu tüm bitkisel varlığımızın 
%35,2’sine karşılık gelen kısmı çeşitli düzeylerde tehlike altındadır (EKİM 
ve ark., 2000). 

Dünyada genetik çeşitliliğin korunmasında yerinde (in situ) ve yeri dışında 
(ex situ) koruma olmak üzere iki temel strateji uygulanmaktadır. Bunlardan 
yerinde koruma; “ekosistemlerin ve doğal habitatların korunması; türlerin 
canlı populasyonlarının doğal çevreleri içinde sürdürülmesi; kültüre alınmış 
türlerin de gelişip farklı özellikler kazanmış olduğu çevrelerde muhafazası” 
(CBD, 1998) anlamındadır. Yerinde muhafaza işlemi sırasında, doğal 
evrimleşme süreci devam ettiğinden dolayı bu koruma stratejisinin üzerinde 
daha fazla durulması ve yaygınlaştırılması gerekir. Yeri dışında (ex situ) 
koruma ise, “biyolojik çeşitlilik unsurlarının, doğal habitatları dışında 
muhafazası” demektir (CBD, 1998). Ex-situ muhafaza, tohum bankaları, DNA 
gen bankaları, polen bankaları, in-vitro gen bankaları, çeşit muhafaza 
bahçeleri, arboretum, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi, akvaryum gibi 
tesislerde yapılır. Biyoteknoloji günümüze değin biyolojik çeşitliliğin 
korunmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bitki genetik kaynakları 
açısından bakıldığında ex-situ muhafaza stratejisi içerisinde klasik koruma 
yöntemlerinin kullanılamadığı “inatçı (recalcitrant*) tohumlu türler (meşe, 
                                                 
* İnatçı (recalcitrant) türler: Nemi alındığında kısa sürede canlılığını yitirdiği için 

tohum bankalarında korumaya alınamayan türler anlamındadır. Bu grubun 
aksine ortodoks karakterli türlerin tohumları nemi alındığında soğuk ortamlarda 
uzun yıllar canlılığını koruyabilir. 
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kestane)”, tohumla üretilmesinde problem olan türler (orkideler, süs 
bitkileri), vegetatif yolla çoğalanlar (meyve ağaçları), yumrulu, rizomlu, 
soğanlı türlerin embriyo kültürü, embriyo kurtarma, doku kültürü, meristem 
kültürü, yavaş büyütme, ultra soğuk koşullarda koruma gibi yöntemler ve 
DNA, polen koruma gibi konular da teknoloji yardımıyla gerçekleşmektedir. 

Biyoteknolojik yöntemler, populasyonların genetik çeşitliliğin anlaşılmasına 
da olanak sağlamaktadır. Bu şekilde materyal toplama çalışmalarında 
yoğunlaşılması gereken yöreler bilinmekte; gen bankalarında muhafaza 
edilen genetik materyalin sahip olduğu çeşitliliğin değişim aralığının 
bilinmesi ile koleksiyonlar içindeki benzer genetik yapıdaki örnekler 
ayıklanabilmektedir. Sonuçta daha az sayıda materyalin depolanması 
suretiyle genetik kaynak muhafazası çalışmalarında ekonomiye 
gidilebilmekte ve yeni kaynaklar için yer açılmaktadır. Biyoteknolojik 
yöntemler biyoçeşitlilik unsurlarının kendi aralarındaki akrabalık ve evrimsel 
ilişkilerinin de anlaşılmasına olanak sağlamaktadır.  

Biyoteknolojinin ve klasik genetik çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan 
izogenik hatlar* nullizomik hatlar**, substitution hatları***, doubled haploid**** 
populasyonlar, mutantlar***** vb, aracılığıyla kullanılabilecek genotip 
çeşitliliğin zenginleşmesine yol açmışlardır. Biyoteknolojik uygulamalar, 
geliştirilen genotiplerin genetik yapılarının daha iyi tanınmasına da yardımcı 
olmuştur. 

Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak yapılan melezleme çalışmaları da 
çeşitliliğin artmasında rol oynamaktadır. Ayrıca yine başka bir biyoteknolojik 
uygulama olan işaretleyici destekli seçim çalışmaları, yabani akrabalarda 
bulunan hedef genlerin kültür çeşitlerine aktarılmasında fırsatlar 
yaratmaktadır. Günümüzde hastalığa, sıcağa, soğuğa dayanıklılık ile 
protein verimi gibi çeşitli kalite unsurları gibi bitki ıslahı bakımından önem 
taşıyan genler belirlenmekte ve bu yolla ıslah çalışmaları sırasında yeni 
çeşitlere aktarılabilmektedir. Sıralanan bu yönleriyle biyoteknoloji, bitki 
genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir tarım için vazgeçilmez bir 
araçtır.  

2. Biyoteknolojinin Sürdürülebilir Tarım Üzerine Olası  
Olumsuz Etkileri ve Türlerarası Gen Alışverişi 

Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar sonucu farklı kaynaklardan 
organizmalar arasında gen alışverişi mümkün hale gelmiştir. Hızla artan 
dünya nüfusunun gıda gereksinimini karşılamak amacıyla geliştirildiği ifade 

                                                 
* Genetik bakımdan birbirinin aynı olan hatlar 

      ** Bir kromozom çifti eksik olan hatlar 
    *** Bir kromozom çifti benzer yapıda bir canlının kromozomlarıyla değiştirilmiş 

hatlar 
  **** Canlıda yarı sayıda kromozoma sahip eşey hücrelerindeki kromozom sayısının 

ikiye katlanması 
***** DNA’sında değişiklik (mutasyon) meydana gelmiş olan canlı 
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edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GDO), bu türden gen 
alışverişini içermeleri nedeniyle uzun dönemde biyolojik çeşitliliği olumsuz 
yönde etkilemek gibi tehlikeleri de vardır. Burada en büyük tehdit, doğal 
evrimleşme sürecinin doğal olmayan yollardan kazanılan genler ile 
istenmeyen şekilde değişmesi olasılığıdır.  

Canlıların evrimleşmeleri milyonlarca yıldır devam doğal bir süreçtir. 
Evrimleşme süreci boyunca canlı türlerinde mikro mutasyonlar ve seyrek de 
olsa daha büyük doğal mutasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bunların sonucu 
oluşan genotiplerden değişen çevre ve stres koşullarına adapte olabilenleri 
neslini devam ettirmektedir. Nesiller boyunca ortaya çıkan bu değişimler 
sonucu, çevre ve stres koşullarına daha iyi uyum sağlayacak fenotipik 
değişiklikler de oluşmaktadır. Örneğin aynı cinse ait farklı türlerin soğuk 
bölgelerde yetişenleri nispeten daha kısa boylu ve daha yatık olmaktadır. 
Benzer şekilde herhangi bir zararlının yoğun olduğu yöreler içinde meydana 
gelen doğal evrimleşme süreci boyunca bitkiler, hücre duvarını 
kalınlaştırmak, tüylenmek, çeşitli bitki organlarında mumsu tabaka 
oluşturmak gibi doğal savunma mekanizmaları geliştirmektedir. Benzer 
şekilde hastalıklara karşı dayanıklı genotipler de ortaya çıkmaktadır. Buna 
karşılık zararlılar da, örneğin böcekler, doğal evrimleşme süreçleri içinde 
kendilerini yenilemekte ve bitkilerin geliştirdikleri doğal dayanıklılık 
mekanizmalarının üstesinden gelecek yönde gelişimlerini sürdürmektedir. 
Hastalık etmenleri de (bakteri, virus, küfler gibi) oluşan dayanıklılık genlerini 
aşacak yönde yeni ırklar geliştirmektedir. Bu nedenle belirli bir hastalığa 
karşı dayanıklılığı yönüyle tescil edilen bazı kültür çeşitleri, bazen birkaç yıl 
gibi kısa süre içinde, aynı hastalığın yeni gelişen ırkları tarafından 
kırılmaktadır. 

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalardan kültür çeşitlerine kazandırılan 
dayanıklılık genleri, alışılmış dayanıklılık mekanizmaları dışında bazı 
özelliklere sahiptir. Bunlardan özellikle toksin üreten bakteriyel kökenli 
dayanıklılık genlerinin aktarıldığı çeşitlerin kullanılması durumunda ekolojik 
dengeye, dolayısıyla da bitki genetik kaynaklarına olabilecek olumsuz 
etkileri dikkatle izlenmelidir.  

Evrim süreci mutasyon, melezleme, adaptasyon, seleksiyon vb bir dizi 
doğal süreçleri içermektedir. Evrimleşme olmadan hiçbir canlı türü değişen 
çevre koşullarına uyum sağlayamaz. Bunu başaramayanlar geçmiş 
dönemlerde yok olmuşlardır. Doğa, türler arasında meydana gelen gen 
alışverişi sonucu oluşan melez bitkiler ve hatta yeni türler ile doludur. Doğal 
dayanıklılık mekanizmaları dışında kazanılmış dayanıklılık genlerinin, 
evrimleşme sürecine katılması ve böylelikle doğal flora (ve fauna) 
elemanlarının dışarıdan alacakları transgenler ile sürdürecekleri evrimin 
nereye varacağı büyük bir soru işaretidir. Sonuçta doğada baş edilmesi 
şimdikinden daha güç sorunların ve organizmaların ortaya çıkması olasıdır. 
GDO’lardan doğal bitkilere istenmeyen genlerin bulaşması sonucu 
milyonlarca yıldır süren evrimleşme sürecini 40–50 yıl gibi biyoçeşitliliğin 
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ayak uyduramayacağı ölçüde kısa bir zaman dilimi içine sıkıştırarak yön 
değiştirmesine neden olabilecektir. GDO’lar evrimleşme sürecini 
istenmeyen yönde değiştirme riskini taşıdıklarından, biyolojik çeşitlilik ve 
sürdürülebilir tarım için potansiyel bir tehdit durumundadır. Özellikle 
Türkiye’nin gen ve çeşitlilik merkezi durumunda olduğu türler için bu durum 
daha da önemlidir. 

3. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Bitkisel Biyoçeşitlilik  
Üzerine Olası Olumsuz Etkileri  

Türler arası melezleme bakımından ülkemiz açısından bazı familya ve bitki 
grupları öne çıkmaktadır. Bunlardan buğdaygiller (Poaceae) familyasına 
dâhil olan buğdayın evrim süreci, türler arası gen alışverişine örnekler ile 
doludur. Bilindiği gibi günümüzde kültürü yapılan makarnalık buğday, 
yabani akrabalarından Aegilops speltoides ile Triticum urartu türlerinin 
melezlenmesi sonucu ortaya çıkan Triticum dicoccoides türünün doğal 
mutasyona uğraması ile önce Triticum dicoccon türüne, daha sonra da 
kültürü yapılan Triticum durum türüne dönüşmesiyle oluşmuştur. Benzer 
şekilde ekmeklik buğday (Triticum aestivum) da, Triticum dicoccoides türü 
ile Aegliops tauschii türlerinin doğal melezidir. Buğdayın evriminde 
doğrudan rol oynayan Aegilops speltoides, Triticum urartu ve Aegliops 
tauschii gibi 14 kromozomlu türleri dışında kalan tüm 28 ve 42 kromozomlu 
kültürü yapılan türler ve yabani akrabaları, türler arası doğal melezlemeler 
sonucu ortaya çıkmış yapay türlerdir.  

Türler arası melezlemeler sonucu oluşan yeni türler, gen alışverişinden 
daha fazlası olan genom alışverişine örnektir. Doğanın dikkatlice 
incelenmesi sonucu buğdayın ana vatanı olan Anadolu’nun muhtelif 
yörelerinde Aegilops columnaris, Ae. biuncialis, Ae. triuncialis ve Ae. 
cylindrica türlerinin steril melezlerine sıkça rastlanmaktadır. Burada 
sıralanan buğday yabani akrabalarından Ae. columnaris türü, Ae. 
umbellulata X* Ae. comosa türlerinin; Ae. biuncialis türü Ae. umbellulata X 
Ae. comosa türlerinin; Ae. triuncialis türü Ae. umbellulata X Ae. caudata 
türlerinin; Ae. cylindrica türü de Ae. caudata X Ae. tauschii türlerinin doğal 
melezidir. Buraya kadar sözü edilen yabani buğday türlerinden Ae. 
speltoides dışında hepsi kendine döllenen (autogam) türler olup dışarıdan 
toz alma şansı çok az olmasının yanında türler arası melezlemeyi 
zorlaştıran birçok engeller vardır. Geçmişte türler arası genom alışverişinin 
sonucu ortaya çıkan bu türler doğal evrimleşme sürecinin bir parçası olarak 
kabul edilebilir. Bu da sözü edilen türlerin, transgenik bitkilerden gen 
almalarının mümkün olduğunun göstergesidir. Türkiye’de buğday ile yabani 
akrabaları arasında birçok doğal melezlerin meydana geldiğini 
bildirmektedir (KARAGÖZ, 2006). Ekmeklik buğday ile yabani akrabası 
Aegilops cylindrica arasında gen akışı olduğuna ilişkin birçok bildirişler 
vardır (MORRİSON, 2002; WANG, 2002; ZEMETRA ve ark., 2002;  
STEWART ve ark., 2003). Ülkemizde de kültür buğdayı ile yabani 
                                                 
* X: Çaprazlama anlamına gelmektedir 
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akrabaları arasında ortaya çıkan doğal melezlerin yaygın olduğu 
görülmektedir (Şekil 1). Bu durum buğdayın gen ve çeşitlilik merkezi 
olmamızdan dolayı son derece doğaldır.  

 

 
  

A B C 

Şekil 1: A: Orta Anadolu’dan Bir Aegilops cylindrica Melezi; B: Şanlıurfa’dan 
Bir Aegilops Melezi; C: Muhtelif Aegilops triuncialis Melezleri 

Buğdaygiller familyası içinde türler arası melezlemeye başka cinslere ait 
örnekler de verilebilir. Türkiye’de doğal olarak bulunan Agropyron, Elymus, 
Festuca, Lolium, Hordeum, Triticum ve birçok buğdaygil cinslerinin 
genomlarında 7 kromozom olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu türlerin kendi 
aralarında doğal ve yapay melezlerinin olduğunu ortaya koyan çok sayıda 
literatür vardır. Bunlardan Fedak (1984) arpa (Hordeum vulgare) ile mavi 
ayrık (Agropyron intermedium) arasında %3.9’a varan oranlarda melez 
bitkiler oluşturulabildiğini; Belanger ve ark. (2003) tavuskuyruğu (Agrostis) 
türleri arasında melezlenmenin olduğunu; Ellstrand (2003) kuşyemi 
(Setaria) türleri arasında %0.50 oranında, gökdarı (Pennisetum) türleri 
arasında %39’a varan oranlarda melezlemenin olduğunu; bu oranın 
Sorghum bicolor ve Sorghum halepense iki darı türü arasında %100’e 
kadar ulaştığını bildirmektedir. ABD’de kontrollü koşullarda yapılan bir 
çalışmada, glyphosate’a dayanıkılı Roundup Ready transgenik narin tavus 
otu (Agrostis stolonifera) bitkisinin çevresindeki bitkilere ve akrabalarına 
geniş ölçekte gen kaçışı olduğu belirlenmiştir (ZAPIOLA ve ark., 2008). 

Quist ve Chapela (2001) mısır bitkisinin ana vatanı olduğu bilinen 
Meksika’da transgenik kültür çeşitlerinden geleneksel çiftçi çeşitlerine 
transgenik DNA geçtiği bildirilmiştir. Bu bilgi üzerine Meksika Hükümeti 
konunun araştırılması için bir ekip görevlendirmiş ve yapılan çalışma 
sonucu “cry1A” transgenin (böcekler üzerinde toksik etki oluşturan gen) 
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Oaxaca Eyaletinde yetiştirilmekte olan yerel mısır çeşitlerinde yaygın olarak 
bulunduğu rapor edilmiştir (MORALES, 2002). BAUMGARTE ve TEBBE 
(2005), aynı genin toprak mikroorganizmalarını da etkilediğini bildirmiştir. 
Bu şekilde transgenik mısırın sadece böcekleri yok etmekle kalmayıp 
toprak altı canlılarını da olumsuz etkilediği ortaya konmuştur.  

Buğdaygil familyası dışında ülkemiz açısında risk oluşturan bir başka 
familya da lahanagiller (Brassicaceae) olmaktadır. Bu familyaya dahil olan 
lahana, karnabahar, turp, şalgam, hardal, Brüksel lahanası, brokoli, kolza 
(kanola) ve diğer birçok türleri soframızda çeşitli formlarda (yaprak, yumru, 
yağ, çiçek, gövde) yer almaktadır. Ayrıca doğal bitki örtüsünde bulunan 
birçok Brassicaceae türleri süs ve örtü bitkisi olarak (Alyssum saxatile, 
Brassica oleracea, Cardaria draba, Crambe orientalis, Iberis saxatilis, Isatis 
glauca, Lobularia maritima, Matthiola incana) (YÜCEL, 2002), tıbbi 
amaçlarla (Capsella bursa-pastoris) veya boya bitkisi olarak (Isatis tinctoria) 
da kullanılmaktadır. Brassicaceae türleri arasında gen alışverişinin çok 
yaygın olduğuna ilişkin çok sayıda literatür bildirişleri vardır. Dünyada 2008 
yılı itibarıyla toplam 124.5 milyon ha olan GDO’lu ürün yetiştirilen alanlar 
içinde soya (65.8 m ha), mısır (37.3 m ha) ve pamuktan (15.5 m ha) sonra 
dördüncü sırayı alan kolzanın (5.9 m ha) tüm dünyadaki GDO’lu olanlarının 
oranı %21’e çıkmıştır (gmo.compass.org, 2009). Kolzada genetik 
modifikasyonda kullanılan gen, ot öldürücüye dayanıklılık genidir. Kolza 
bitkisi, familyalar içinde gen kaçışı bakımından en riskli durumdaki 
lahanagiller (Brassicaceae) familyasının bir üyesidir ve orijinal bir tür 
olmayıp iki ayrı türün (Brassica napus X Brassica campestris) melezidir. 
Aynı familyanın diğer bir üyesi olan Raphanus sativus (turp) bitkisinden 
aynı adı taşıyan yabani akrabasına %100 oranında gen akışı olabileceğini 
bildirilmektedir (ELLSTRAND, 2003).  

Dünya’da son zamanlarda “biyoyakıt” olarak adlandırılan enerji 
kaynaklarına yöneliş olmaktadır. Biyoyakıtlar bitki orijinli yağlar, kızartma 
yağları, ürün artıkları veya odun gibi maddelerden üretilebilmektedir. 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geleceğe dönük biyoyakıt kullanım hedefleri 
belirlenmiştir. AB, kullandığı akaryakıtın 2005 yılı sonuna kadar %2’sinin, 
2010 yılı sonuna kadar %6’sının ve 2020 yılı sonuna kadar da %20’sinin 
biyoyakıt olmasını hedeflemiştir. Bu arada çiftçilerine biyoyakıt üretim 
amacıyla yaptıkları ekimlerde 45 €/ha destek vermektedir. Konuyu İngiltere 
açısından ele alan Monbiot (2004), %20 hedefine ulaşabilmek için 
İngiltere’de ekilebilir alanların tamamının kanola ekimine ayrılması 
gerektiğini bildirmektedir. Konu diğer AB ülkeleri açısından da 
düşünüldüğünde, ileride AB ülkeleri ve buna bağlı olarak kanola ekiminin 
yaygın olduğu ülkelerde, biyoyakıt üretimini amaçlayan kanola ekim 
alanlarının artması nedeniyle gıda üretim amaçlı ekilişlerin daralması, hem 
de genişleyen kanola ekim alanlarından dolayı muhtemelen artacak olan 
transgenik çeşit ekim alanlarından doğal bitki örtüsündeki yabani 
akrabalarına ve kültürü yapılan diğer Brassicaceae türlerine gen akışı gibi 
olası tehditleri de göz önünde bulundurmak gerekir. İki durumda da tarımsal 
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sürdürülebilirliğin zarar göreceği açıktır. Dünyada GDO ekilişinin en yaygın 
olarak yapılmakta olduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, herbisite dayanıklı 
genetiği değiştirilmiş kolzadan, doğadaki yabani akrabası Brassica juncea 
(hardal) bitkisine gen kaçışı konusunda yapılan bir çalışmada Huangfu ve 
ark (2009) şu sonuca varmışlardır: “Yabancı ot türlerinin genetik çeşitliliği, 
kültür bitkileri ve bunların yabani akrabaları arasında gen akışını 
kolaylaştırabilecektir. Bunun sonucu olarak da yabancı ot populasyonlarının 
evrimleşme süreci etkilenebilir. Bu durum özellikle glyphosata dayalı olarak 
yapılan ve gelecekte ot öldürücüye dayanıklılıkları yönünde genetik yapıları 
değiştirilmiş ürünlerin yaygın kabul görmeleri durumunda söz konusu 
olacaktır”. 

Türkiye için türler arası melezleme bakımından önemli olan bir başka familya 
da sirkengiller veya kazayağıgiller (Chenopodiaceae) olmaktadır. Bilindiği 
gibi ülkemizin temel tarımsal ürünlerinden olan şekerpancarı yanında 
ıspanak, hayvan pancarı, pazı gibi kültür bitkileri ile yabani florada çok 
sayıda türleri yanı sıra şeker pancarının yabani akrabaları (Beta spp.) da 
vardır. Sirkengiller de gen akışının yoğun olarak yaşandığı familyalardan 
biri olarak bilinmektedir. Desplanque ve ark. (2002) şeker pancarından 
yabani sirkengil türlerine gen akışının muhtemel ve mümkün olduğunu, bu 
nedenle ot öldürücüye dayanıklı şekerpancarından doğaya kaçacak 
transgenlerin ortaya çıkarabileceği olumsuzluklara işaret etmektedir. 
Stewart ve ark. (2003) kültürü yapılan pancardan yabani akrabalarına gen 
akışının olduğunu bildirmekte; Ellstrand (2003) da sirkengiller familyasında 
gen akış oranının türlere bağlı olarak %1 düzeyine kadar çıkabileceğini 
ifade etmektedir. Bu durumda kültür bitkilerinden yabani akrabalarına 
bulaşması olası ot öldürücülere dayanıklılık geni, yabani ot durumundaki 
akrabalarının da ot öldürücüye dayanıklılık kazanması ile sonuçlanacaktır.  

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların günümüzde en fazla tepkiye yol 
açan şekli Genetik Kullanımı Kısıtlayıcı Teknolojileridir (GKKT) (Genetic 
Use Restriction Technologies = GURTs). Genetik materyalin izinsiz 
kullanımını engellemek ve çiftçileri tohumluk alımından başlayarak üretimin 
farklı aşamalarında bu teknolojileri geliştiren firmalara bağımlı kılmak 
amacıyla ortaya konan çeşitler henüz dünya üzerinde kullanım alanı 
bulmamakla beraber, tarımsal sürdürülebilirliği tehdit eder nitelikte olmaları 
bakımından önem taşımaktadır. GKKT iki türlüdür.  

• ÇGKKT (Çeşide has GKKT) (Variety Use Restriction Technology = 
VGURT); bir sonraki generasyonu steril hale getiren teknolojidir. 
“Terminatör Teknolojisi” olarak da bilinir, 

• ÖGKKT (Özelliğe has GKKT) (Trait Use Restriction Technology = 
TGURT); bir sonraki generasyonun herhangi bir karakterinin ortaya 
çıkmasını engeller, bu karakterin çıkması için özel tetikleyiciye gerek 
duyulur.  
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Yukarıda sıralananlardan ÇGKKT’lerin geliştirilmesinde üç farklı strateji 
uygulanmaktadır. Birinci stratejide bitkiye embriyo oluşumunu engellemeye 
şifrelenmiş bir gen verilerek materyalin canlı tohumlar üretmemesi sağlanır. 
Bu gen de, normal embriyo oluşumunu sağlayabilmek üzere başka gen 
tarafından engellemektedir. Tohumlar üretici firma tarafından satılırken 
genleri harekete geçiren bir kimyasalla muamele edilerek ikinci nesil 
tohumlarda embriyo oluşumunu engelleyen genler harekete geçirilir ve 
ikinci nesil ürünün cansız (canlanamayan) olması sağlanır.  

İkinci ÇGKKT oluşturma stratejisi birincisine benzemekle beraber işlemi 
satış aşaması hariç her aşamasında kimyasal madde uygulanır. Materyal 
tüm nesiller boyunca kendiliğinden kısır tohum verecek şekilde 
geliştirilmiştir. Kısırlığı ifade eden gen, canlılığı sağlayacak “restorer 
(=onarıcı)” protein veren bir kimyasalla engellenerek üretim sağlanır.  

ÇGKKT uygulamalarındaki üçüncü strateji de süs bitkilerinin birçoğunda 
olduğu gibi vegetatif yolla çoğalan yumrulu bitkilerin, depolama veya raf 
ömrünü uzatmak amacıyla gelişmelerinin bir süre durdurulmasıdır. Burada 
gelişmeyi engelleyici gen, kimyasal bir madde yardımıyla etkisiz hale 
getirilir. Her üç stratejide de istenmeyen genlerin doğaya salınması sonucu 
kısır bitkilerin üretilmesinden, gelişmenin durmasına kadar birçok 
olumsuzlukların yaşanması olasıdır.  

Hibrit bitki ıslahında da üretken bitkiler elde edilse bile meydana gelen 
açılma* sonucu, istenen bazı özellikler ÖGKKT’lerde olduğu gibi döllere 
taşınmaz. Klasik veya moleküler genetik yöntemlerle geliştirilmiş olmalarına 
bakılmaksızın çiftçiler, her iki durumda da her yeni ürün için üretici 
firmalardan hibrit veya ÖGKKT materyal almak zorundadır.  

Klasik genetik kuralları kapsamı içinde de ÖGKKT’lere benzeyen ürünler 
elde etmek mümkündür. Örneğin triploid balık, çekirdeksiz karpuz, 
partenokarp (döllenme olmadan oluşan) meyveler de kısırdır. Ancak klasik 
genetik kuralları içinde geliştirilen bu ürünler getirdikleri katma değer ile 
üretici ve tüketici tarafından neredeyse hiçbir uyuşmazlığa meydan 
vermeyecek şekilde geniş kabul görmekle beraber, GKKT ürünleri özellikle 
de ÇGKKT’ler tarımsal üretimi sınırlayıcı materyal olarak algılanmaktadır. 
GKKT uygulamalarının diğerlerinin yanı sıra; (a) tarımsal biyolojik çeşitlilik 
üzerine etkileri, (b) biyogüvenlik üzerine taşıdığı riskler, (c) çiftlik sistemleri 
içinde yaratacağı sosyo-ekonomik etkileri, (d) çevresel etkileri , (e) 
ekonomik etkileri ve (f) tohum güvenliği üzerindeki olası olumsuz etkileri 
nedeniyle de her geçen gün küresel boyutta artan bir tepki görmektedirler. 

Dünya ülkeleri GDO’lara farklı şekillerde yaklaşmaktadırlar. Kimi ülkeler 
bunların güvenli oldukları kanıtlanana değin kullanılmaması taraftarıyken, 
kimi ülkeler güvenli olmasalar bile kullanacaklarını, kimileri de güvenli 
oldukları kanıtlansa bile kullanmayacaklarını bildirmektedir. GDO’ların 
                                                 
* Açılma: Bir melezleme sonucu ortaya çıkan döllerin, ebeveynlerden farklı 

karakterler göstermesi 
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başta insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri çeşitli risk analizleriyle ortaya 
konmaya çalışılmaktadır. Transgenik kültür bitkilerinin alan denemeleri 
hakkında talimat, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 1998 yılında 
çıkarılmış ve ilk kez patates, pamuk ve mısırda denemelere başlanmıştır. 
Bu çalışmaların sonuçları hakkında yeterli bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
GDO’ların potansiyel riskleri konusu günümüzde birçok araştırmanın ve risk 
değerlendirme çalışmalarının konusu olmuştur. GDO ve olası etkileri 
konusunda halen en duyarlı olduğu bilinen Avrupa Birliği ülkelerinde, alınan 
bunca önleme karşın GDO’lar konusundaki tanımlama ve risk 
değerlendirmedeki yetersizlikleri ve güvenliği konusundaki yeni kuşkular 
ortaya atılmıştır (THEN ve POTTHOF, 2009). 

Ülkemiz GDO kullanımı bakımdan günümüze değin açık bir resmi tavır 
almamıştır. Ancak 2009 yılında çıkarılan “Gıda ve yem amaçlı genetik 
yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin ithalatı, işlenmesi, ihracatı, 
kontrol ve denetimine dair yönetmelik” (ANONİM, 2009), GDO’ların 
Türkiye’ye girişine resmiyet kazandıran bir yasal düzenlemedir.  

SONUÇ 

Biyoteknoloji tarihsel gelişimi içinde tarımsal sürdürülebilirliğin temeli olan 
biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve artmasında önemli roller oynamıştır. 
Klasik yöntemlerle muhafazası zor veya olanaksız olan bitkilere ait genetik 
kaynakların korunmasında biyoteknolojiden yararlanılmış ve yararlanılmaya 
devam edilmektedir. Bu şekliyle biyoteknoloji, sürdürülebilir tarımın 
sigortası durumunda olan bitki genetik çeşitliliğinin devamlılığının 
sağlanması ve yeni çeşitlilik kaynakları oluşturması bakımından 
vazgeçilmez bir araçtır. 

Biyoteknolojinin, bitkilere dayanıklılık genlerinin aktarılmasında kullanılan 
bakteriyel kökenli toksin üreten çeşitlerin veya ot öldürücülere dayanıklılık 
geliştirilmesi amacıyla kullanılması durumunda, istenmeyen genlerin 
doğaya bulaşması sonucu ekolojik dengenin bozulması olasıdır. Doğada 
türler arası gen alışverişinin olduğunu gösteren birçok örnekler vardır. Doğa 
dikkatli bir şekilde gözlendiğinde türler arası gen akışının devam eden bir 
süreç olduğu, dolayısıyla da GDO’dan da yabani akrabalarına gen akışının 
olası hatta kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz.  

Gen alış verişinin sonuçlarının görülmesi kısa zaman içinde 
gerçekleşmemektedir. İnsan ömrü bu sonuçları görecek ölçüde uzun değildir. 
Unutulmamalıdır ki insan ömrü evrim süreci içinde önemsenmeyecek kadar 
kısadır. 

Sonuç olarak biyoteknoloji, bazı uygulamalarıyla tarımsal sürdürülebilirlik 
için vazgeçilmez bir araç, bazı uygulamalarıyla da çok büyük bir tehlike 
durumundadır.  

*** 
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GAGA GÖLÜ SULAK ALAN EKOSİSTEMİ  
(FATSA, ORDU) 

Yrd. Doç. Dr. Beyhan TAŞ*  
ÖZET 

Gaga Gölü Sulak Alanı, Ordu ili Fatsa ilçe merkezinin 10 km güneydoğusundadır. Heyelan 
enkazının oluşturduğu boşluk alanda su birikmesi neticesinde meydana gelmiştir. Bu alanda 
asıl çanak Gaga Gölü’dür. Gölün batısında bulunan sulak alan Gaga Gölü’ne küçük bir eşikle 
bağlıdır. Ancak bu eşik günümüzde yöre halkı tarafından kapatılmıştır. Sulak alanın çapı 100 
m kadar olup, derinliği 1-2 m’yi geçmez. Büyük bir bölümü kamışlarla kaplı olan sulak alanda 
sazan yaşamakta, göl ve çevresinde çeşitli su kuşları barınmaktadır. Özellikle göç zamanı 
kuşların uğrak yeridir. Çevresinde fındık tarımı yapıldığından sulak alanda tarımsal kirlilik söz 
konusudur. Sulak alan tapulu arazi içinde yer aldığı için yöre halkının büyük baskısı altındadır. 
Yıllardır sürdürülen doldurarak kurutma çabaları ve Gaga Gölü eşiğinin kapatılması nedeniyle 
sulak alanın su seviyesinde bir azalma söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, Gaga Gölü sulak 
alan ekosistemi ile ilgili olarak var olan mevcut bilgileri değerlendirmek, gözlem ve 
incelemelerimizden elde ettiğimiz verilerle bunları birleştirerek sorunlarını ortaya koymaktır.  

Anahtar kelimeler: Gaga Gölü, sulak alan, Ordu. 

GAGA LAKE WETLAND ECOSYSTEM (FATSA, ORDU, TURKEY) 

ABSTRACT 
Lake Gaga is found in 10 kilometers southeast of Fatsa District in Ordu. It has composed with 
gathering water in a hole areas resulting from landslide. In this area, main section is Lake 
Gaga. The watershed located in the west of the lake is connected with a small water duct to 
the main section. However, this duct has been closed by local people at the present time. The 
diameter of the wetland is about 100 m and its depth is nearly 1-2 m. The large part of the lake 
covers with reeds. Some carp species have been living in the lake. Lake Gaga and its sur-
rounding are a shelter place for a lot of water bird species. It is a haunt and feeding place for 
these immigrant water birds in winter. In the wetland, agricultural pollution is present an ac-
count of hazelnut farming. There is a serious pressure on the lake because the title deeds of 
the wetland belong to the villagers. The water level of the Lake Gaga has continuously de-
creased due to drying activities and the covered lake duct. The purpose of this study is to 
evaluate present information related to the wetland ecosystem and also points out problems by 
integrating with these information and the findings obtained from our fields and trips.     

Key words: Lake Gaga, wetland, Ordu  

GİRİŞ 
Su kaynaklarımızın başında sulak alanlar gelir. Sahip olduğu biyolojik 
çeşitlilik nedeniyle dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilen 
sulak alanlar; doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle yeryüzünün en 
önemli ekosistemleridir. Yüzyıllardır bataklık, sazlık olarak bilinen sulak 
alanların, çok farklı özellikler ve çeşitlilik göstermesinden dolayı pek çok 
tanımı yapılmıştır. Sulak alanlar biyolojik çeşitlilikleri ve fonksiyonları ile su 
sıkıntısının yaşandığı yüzyılımızda önemi daha da kavranan ayrıcalıklı ve 
özel ekosistemlerdir. Sulak alanlar, genel olarak, suya doygunluğun baskın 
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ve bu durumun toprak gelişimi, bitki tipleri ve hayvan toplulukları üzerinde 
etkili olduğu alanlardır. Genellikle alanın sulak alan olmasını belirleyen en 
önemli özellik toprak ya da alt tabakanın en azından belli zamanlarda suyla 
kaplı ya da suya doygun olmasıdır (COWARDIN VE ARK., 1979). “Sulak 
Alanların Korunması Yönetmeliği”ne göre sulak alanlar; “alçak gelgitte 
derinliği altı metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere, 
doğal ya da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da 
tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayır ve turbalıkları, 
kapsamaktadır” şeklinde tanımlanmıştır. Sulak alanlar yedi kategoride ele 
alarak sınıflandırıldığında haliçler, açık kıyılar, taşkın ovaları, tatlısu 
bataklıkları, göller, turba alanları ve bataklık ormanları olarak 
gruplandırılmıştır (DUGAN, 1990). Araştırmanın yapıldığı Gaga Gölü Sulak 
Alanı tatlısu bataklığı niteliğindedir. 

Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz’in Orta ve Doğu Karadeniz Bölümleri 
arasında geçiş yeri olan Ordu ili, lotik sistemlerce zengin, lentik sistemlerce 
fakirdir. Büyük göl olarak Gölköy ilçesinde Ulugöl, Fatsa ilçesinde Gaga 
Gölü bulunmaktadır. Göllerin çevrelerinde ya da göllerle bağlantılı olarak 
küçük sulak alanlar da bulunmaktadır. Bu tür sucul ekosistemler biyolojik 
çeşitlilikleri, doğal güzellikleri, rekreasyonel kullanımları gibi birçok 
özellikleriyle dikkat çeken önemli doğa alanlarıdır. Ancak, bu alanların çok 
farklı amaçlarla ve amaç dışı kullanılması, teknolojik gelişmelere paralel 
olarak hızla tahribi ve yok edilişi, özelikle tarımsal, evsel ve endüstriyel 
kirlilik, son zamanlarda yaşadığımız küresel ısınma bu ekosistemlere 
önemli oranda zarar vermektedir.  

Tatlısu sulak alanı ya da tatlısu bataklığı niteliği taşıyan Gaga Gölü sulak 
alanı; doğası, yaban hayatı, biyolojik çeşitliliği ile doğal bir güzelliğe 
sahiptir. Bölgede tanınmayan, tarım arazileri içinde kaldığı için yok olmaya 
karşı mücadele veren ve koruma statüsü olmayan küçük bir sulak alandır. 
Bu çalışmanın amacı; Gaga Gölü sulak alan ekosistemi ile ilgili olarak 
mevcut bilgileri değerlendirmek, gözlem ve incelemelerimizden elde 
ettiğimiz verilerle bunları birleştirip tanıtmak, alanın önemini ve sorunlarını 
ortaya koymaktır.  

I- ARAŞTIRMA ALANI 
Gaga Gölü ve sulak alanı, Ordu ilinin batısında, Bolaman Irmağı 
Havzası’nda, Fatsa ilçe merkezinin 10 km güneydoğusunda, Fatsa-Aybastı 
karayolunun hemen kenarındadır. 40º58.407’N-37º30.262’E 
koordinatlarında bulunur. Deniz seviyesinden 67 m yükseklikte, 69320 m2 
yüzey alanına sahip olan Gaga Gölü’nün ortalama derinliği 15 metre, 
çanağının boyutu 200x250 m’dir. Gölün sulak alan özelliği taşıyan, asıl 
çanağın batısında yer alan ve buraya küçük bir eşikle bağlanan bölümün 
çapı ise 100 m kadardır. Sulak alanın çevresi fındık bahçeleriyle çevrilidir. 
Su seviyesi 1-2 m’yi geçmez. Ancak son zamanlarda Gaga Gölü ile olan 
bağlantısı kesildiği için su seviyesi kurak sezonlarda bir metrenin altına 
inmektedir.  
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Gaga Gölü ve sulak alanının 800 m kadar güneybatısında Yassıtaş Köyü 
sınırları içinde İmzo Gölü diye bilinen küçük bir sulak alan daha 
bulunmaktadır. Yaklaşık 50 cm su seviyesiyle yaşama mücadelesi veren 
ve yok olma tehlikesi altında olan çok küçük bir sulak alan özelliği 
taşımaktadır. Yöre halkı tarafından burası da doldurularak kurutulmaya 
çalışılmakta, sazlıklar kesilip yakılarak sulak alan tahrip edilmektedir.  

1. Göllerin ve Sulak Alanların Oluşumu 
Göller, tarihi kesin olarak belli olmayan bir heyelan sonrasında oluşmuştur. 
Heyelanın olası sebebi, yörenin yapısal özellikleri ve yağış koşullarıyla 
ilgilidir. Bolaman Irmağı ile batısındaki Yassıtaş Köyü arasında, yaklaşık 6 
km2’lik bir alanı etkileyen heyelan sonucu yapıyı oluşturan üst kretase 
flişleri (kalker, kumtaşı, marn, kil, aglomera, tüfit) 25° civarında eğimli 
olduğu kuzeydoğu yönünden kayarak, çok arızalı, girintili-çıkıntılı bir yüzey 
oluşturmuştur. Bu çukurluklar yörenin bilinen yağış koşulları sebebiyle 
doğal olarak göl haline gelmiştir. Bu alanda oluşan çok sayıdaki küçük göl 
daha sonra kendiliğinden kurumuş ya da yöre halkı tarafından tarla yapmak 
amacıyla drene edilerek kurutulmuştur (AKKAN VE GÜRGEN, 1993). Bu 
alanda günümüzde yaşayan en büyük göl Gaga Gölü’dür. Gaga Gölü Sulak 
Alanı ile İmzo Gölü yok olma tehlikesi altında olan sulak alanlardır. 

2. İklim Özellikleri 
Bolaman Irmağı Havzası’nda, mevsimlere düzenli dağılış gösteren 
yağışlarla, en soğuk ay ortalaması 5–6 °C, en sıcak ay ortalaması da 20–
22 °C dolayında olan, orta kuşak iklimlerinden Oseanik Orta Kuşak İklim 
(Bretanya iklimi) özellikleri görülmektedir. Genel olarak yazlar ılık, kışlar 
serin, her mevsim yağışlıdır. Yağış oluşumu yamaç yağışı şeklindedir. 
Günlük ve yıllık sıcaklık farkı az, nemlilik fazladır. Yıllık ortalama sıcaklık 
13-15 °C’dir.  

3. Hidrografik Özellikler 
Göl ve sulak alanı besleyen yüzeysel büyük bir kaynak yoktur. Suları tatlı 
olan ekosistemin beslenmesi yağışlarla ve kaynak suları ile olmaktadır. 
Gaga Gölü’nü oluşturan suların büyük kısmı heyelan enkazının altından 
sızarak çanağa ulaşmaktadır (AKKAN VE GÜRGEN, 1993). Yazın yağışın 
olmadığı aylarda Gaga Gölü ve sulak alanın su seviyesi oldukça 
azalmaktadır. Sulak alan ile göl arasında su seviyesi dengesini sağlayan 
eşik günümüzde yöresel halk tarafından kapatılmıştır. Bu nedenle sulak 
alanın su seviyesi özellikle yaz aylarında çok azalmaktadır. Küresel ısınma 
da bu olayı tetiklemekte, sulak alan ekosistemini hızla değiştirmektedir. Su 
seviyesinin azalmasıyla sulak alan kıyıdan itibaren gerek makrofitlerin 
yoğunlaşması gerekse arazi sahiplerinin doldurarak tarım alanı yaratmaya 
çalışması nedeniyle gitgide küçülmektedir. Bu şekilde giderse ilerleyen 
yıllarda süksesyonu yani sulak alanın çayır vejetasyonuna dönüştüğünü 
görmek mümkün olacaktır. 
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Gaga Gölü’nde yapılan araştırmada suyun fiziko-kimyasal özellikleri 
incelenmiş ve su kalitesi yönünden değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları kıta 
içi su kaynakları kalite kriterlerine göre (SKKY) ve içme ve kullanma suları 
standartlarıyla (EC, WHO, EPA, TS 266) karşılaştırıldığında genel olarak I. 
kalite olduğu tespit edilmiştir. Ötrofikasyon sınır değerleri aşılmamıştır 
(TAŞ, 2009). Yapılan araştırma; Gaga Gölü ve sulak alanının ekolojik 
özellikleri ve su kalitesi ile Bolaman Irmağı Havzası’nda önemli bir tatlısu 
potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.  

4. Faunistik Özellikler 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gaga Gölü’nde balıklandırma çalışmaları 
(Cyprinus carpio) yapmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2008 yılında 
başlattığı proje kapsamında ise bu gölde endemik bir tür olan Salmo trutta 
abanticus’un gelişimi incelenecektir. Gölde tatlısu ıstakozu (kerevit) 
(Astacus leptodactylus) da bulunmaktadır.  Kuş göç yolu üzerinde bulunan 
Gaga Gölü ve sulak alanı göçmen kuşların belli süre konaklama, barınma, 
beslenme ve üreme alanıdır. Gölün sulak alan kısmı balıkların soğuk 
periyodu geçirdiği, ürediği önemli bir habitattır. Ancak göl ile sulak alan 
bağlantısının kesilmesi özellikle sulak alanda yaşayan balıklar ve diğer 
sucul organizmalar için olumsuz çevre koşullarından etkilenecektir.  

Gaga Gölü ve sulak alanı su kuşları için çok özel bir lokalitedir. Her yıl göç 
zamanı özellikle Aralık-Nisan aylarında kuğuların (Cygnus olor) konaklama 
yeridir. Aynı zamanda diğer göçmen kuşların ve birçok su kuşlarının da 
konaklama, barınma, beslenme ve üreme alanıdır. Burada tespit edilen 
kuşlar; Anas aquaticum, Anser anser, Ardea cinerea, Botaurus stellaris, 
Egretta alba, E. garzetta, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinula 
chloropus, Himantopus himantopus, Rallus aquaticum’dur (TAŞ, 2006). 

5. Floristik Özellikler 
Bitki coğrafyası açısından Gaga Gölü sulak alanı ve çevresi Avrupa-Sibirya 
floristik bölgesinin Batı Öksin provensi içinde yer almaktadır. Araştırma 
alanında yapılan incelemelerde emers, submers ve yüzen yapraklı sucul 
makrofitler yoğun olarak bulunmaktadır. Sulak alanın yüzeyi yoğun olarak 
kamışlarla (Phragmites australis) kaplıdır. Sarı irisler ve sarı nilüferler de 
kamışlarla aynı lokalitelerde yoğun olarak bulunmaktadır. Sulak alanda 
emers bitkilerden Carex pseudocyparis, Iris pseudacorus, Lycopus 
europaeus, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Nasturtium officinale, 
Phragmites australis, Sagittaria latifolia, Schoenoplectus lacustris, 
Sparganium erectum; submers bitkilerden Vallisneria, Myriophyllum, 
Ceratophyllum, Potamageton perfoliatus bulunmaktadır. Yüzen yapraklı 
bitkilerden ise sadece Nuphar lutea bulunmaktadır (TAŞ, 2006). 

Zaman zaman sulak alanın taşkın yaptığı alanlarda birçok otsu, ağaçsı ve 
çalı formunda bitkiler bulunmaktadır. Otsu bitkilerden yoğun olarak 
Cynodon, Equisetum, Euphorbia, Mentha, Plantago, Pteridium, Sambucus, 
Solanum, Vinca;  ağaçsı ve çalı formunda Acacia, Alnus, Diospyros, 
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Fraxinus, Juglans, Populus, Prunus, Salix, Clematis, Cornus, Hedera, 
Rosa, Rubus, Smilax, Vitis gibi çeşitli bitkiler bulunmaktadır. Sulak alanın 
çevresi fındık (Coryllus) bahçeleriyle çevrilidir.  

6. Ekonomik Faaliyetler  
Sefaköy içinde yer alan sulak alanın çevresinde yoğun olarak fındık tarımı 
yapılmaktadır. Az da olsa büyük ve küçükbaş hayvancılık yapılmakta, bu 
hayvanlar fındık bahçelerinde otlatılmaktadır. Gaga Gölü ve çevresinde her 
türlü su ürünleri ve kara avcılığı yasaklanmıştır, ancak kaçak avcılık 
yapılmaktadır. Gaga Gölü ve sulak alanı şehir merkezine çok yakın ve ulaşımı 
çok kolaydır. Alanın ekoturizme kazandırılması yönünde ilde çalışmalar 
yürütülmektedir.  

7. Koruma ve Yönetim 
Gaga Gölü, Kültür Bakanlığı Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu’nun 08.08.1995 tarih ve 2218 sayılı kararına göre tescil edilerek 
koruma altına alınmıştır. Göl çevresindeki arazilerin istimlâk çalışmaları 
yapılmaktadır. Ancak bu istimlak çalışmaları içine sulak alan ve çevresi 
dâhil edilmemiştir. Bu nedenle arazi sahipleri sulak alanın göl ile olan 
bağlantısını keserek doldurma kurutma yoluyla tarım alanı elde etme 
yolunda faaliyetler yürütmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar 
Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü göl ve sulak alanda avlanmayı 
yasaklamıştır. Ancak koruma alanında sıkı bir kontrol sistemi olmadığı için 
her türlü kaçak avcılık yapılmaktadır. Koruma alanında, tüm dünyada kabul 
gören “koruma-kullanma dengesi içinde sürdürülebilir bir kalkınma” prensibi 
uygulanmalıdır.      

8. Ekosistemle İlgili Sorunlar 
Gaga Gölü sulak alan ekosisteminde en önemli sorun beşeri faaliyetlerdir. 
Sulak alanın çevresinde yapılan tarımsal faaliyetlerde kullanılan herbisit, 
pestisit ve gübreler sulak alanda kirlilik meydana getirmektedir. Bölgede her 
mevsim yağış görüldüğü için makro besinler ve kimyasallar yüzeysel ve yer 
altı sularıyla sulak alan ve göle taşınmaktadır. Bu gübreleme etkisi 
bitkilerinin özellikle makrofitlerin üretimini hızlandırmakta, sıcak periyotlarda 
aşırı alg çoğalması meydana gelmektedir. Sulak alanı besleyen asıl kaynak 
olan Gaga Gölü ile olan bağlantısı kesilmiştir. Su seviyesinin azalması, 
allokton ve otokton orijinli materyallerin sedimantasyonu sulak alanın hızla 
dolmasına ve sığlaşmasına neden olmakta, sulak alan aynası makrofitlerin 
istilasına uğramaktadır. Sığlaşan sulak alanın kıyıları hemen vatandaşlar 
tarafından ekilmek, dikilmek suretiyle tarım alanı şekline 
dönüştürülmektedir. Bu olayı hızlandırmak için vatandaşlar tarafından sulak 
alan bitkileri kesilip yakılmakta, biyolojik çeşitliliğe zarar verilmektedir. Göl 
ve çevresi koruma altında olmasına rağmen kontrolsüz ve yasadışı su ve 
kara avcılığı yapılmaktadır. Avcılar ve ziyaretçiler katı atıkları göl ve sulak 
alan çevresine bırakmakta, bu da önemli bir çevre kirliliği yaratmaktadır.  
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Sulak alanın üst kısımlarında yer alan mahallelerin fosseptik çukurlarından 
sızan suların ileride göle ulaşması ve ötrofikasyonu hızlandırması da 
muhtemeldir. Gölün hemen kıyısından geçen Fatsa-Aybastı karayolu çevre 
kirliliği ve gürültü kirliliğine neden olmaktadır.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 
Sulak alanlar yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir. 
Gaga Gölü Sulak Alanı küçük olmasına rağmen içerdiği biyolojik çeşitlilik ve 
su kuşları için Bolaman Irmağı Havzası’nda önemli bir ekosistemdir. Ancak; 
sulak alanların işlev, fonksiyon ve değerlerinin bilinmemesi, halkın bu 
alanları bataklık, işe yaramaz alanlar olarak görmesi ve tarım alanı 
yaratmak amacıyla kurutmaya çalışması nedeniyle yöredeki birçok sulak 
alan ve küçük gölcükler yok olmuştur. Gaga Gölü sulak alanı var olma 
mücadelesi içindedir. Sulak alanı besleyen Gaga Gölü ile olan bağlantısı 
yeniden açılmalıdır. Su seviyesinin azalması, littoral zonun sığlaşması ve 
bu zonda yoğun sucul makrofitlerin gelişmesi, sulak alan dibinin balçıklı bir 
yapıda olması, su kalitesindeki bazı göstergeler, örneğin kötü koku, 
suçiçeği oluşumu (water bloom), suyun berrak olmaması, göl çevresinde 
yapılan yoğun tarımsal faaliyetlerle göle makro besinlerin girdisi sulak alan 
ekosisteminin evrimini hızlandırmaktadır.  

Gaga Gölü ve sulak alanı sazan ve su kuşları için son derece uygun bir 
ortama sahiptir. Sulak alan konumu itibariyle ulaşılması kolay bir bölgede 
bulunmaktadır. Gaga Gölü’nü ekoturizme kazandırma kapsamında proje 
çalışmaları başlatılmıştır. Ancak, sulak alan bölgesi bu projeye dahil 
edilmemiştir. Sulak alanın da koruma statüsünün belirlenmesi, tescillenmesi 
ve çevre arazilerin istimlak edilmesi gereklidir. Sulak alan rekreasyon 
amaçlı da kullanılabilir. Kuş göç yolu üzerinde bulunduğundan göl 
çevresinde kuş gözlemi, ornitolojik çalışmalar yapılabilir.  

Sulak alanların önemi ve işlevi yöresel, bölgesel eğitim çalışmalarında 
verilmelidir. Gerekirse eğitim kurumları bu alanlarda doğa eğitimi 
yapmalıdır. Sulak alanların değeri toplumun her kademesinde anlaşılır hale 
getirilip bu konuda bilinç geliştirilmelidir. Bunun için yerel halk, kamuoyu ve 
hükümet kurumları özel öneme sahiptir. Etkili koruma faaliyetleri için 
mutlaka yerel halktan destek alınmalıdır. Sulak alanların kullanımı ve 
korunması konusunda karar vericilerin bu konuda gerekli yatırımları 
yapması, aldıkları kararların sulak alanların tahribatını önleyici yönde ve 
sürdürülebilir kullanımının geliştirilmesi yönünde olmalıdır.  

*** 
Not: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP fonu tarafından 
desteklenmiştir (ORD.006). 

 
 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 
AKKAN, E. & GÜRGEN, G., 1993. Gaga Gölü. Ankara Üniversitesi Türkiye 

Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafyası 
Dergisi, Ankara.  

COWARDIN, L.M., CARTER, V., GOLET, F.C. & LAROE, E.T., 1979. 
Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United 
States. U.S. Department of Interior Fish and Wildlife Service, 
Washington, U.S.A. 

DUGAN, P.J., 1990. Sulak Alanların Korunması: Güncel Konular ve Gerekli 
Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. DHKD, İstanbul, Türkiye. 

TAŞ, B., 2006. Gaga Gölü’nün Limnolojik Özellikleri. OMÜ Bilimsel 
Araştırma Projesi Kesin Raporu (ORD.006). 

TAŞ, B., 2009. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi, 15. 
Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 15. Ulusal Su Ürünleri 
Sempozyumu, 01-04 Temmuz, Rize. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

TOKAT’IN KENTSEL DONATI ALANLARI 
 

Aysun ÇELİK* 

ÖZET 
Bir kentin genel karakterini, kentsel donatı alanlarının birbirleriyle olan ilişkileri ve bütünlüğü 
belirler. Nüfusun kentlerde yoğunlaşması bu bütünlüğü bozarak çeşitli kentsel sorunları 
ortaya çıkarmaktadır. Kentsel sorunların çözümü ise öncelikle mevcut durumun ortaya 
konmasına ve sorunun somut verilerle saptanmasına bağlıdır. Bu amaçla Tokat Kenti için 
yapılan bu çalışmada, kentsel donatı alanları mahalleler düzeyinde irdelenmiştir. Alan 
ölçüleri, bilgisayar ortamında Netcad programında hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen 
sonuca göre Tokat’ta kentsel gelişim, açık ve yeşil alanların, tarım alanlarının, bağ evlerinin 
aleyhine olmaktadır. Kentte,  açık ve yeşil alanlar niceliksel ve niteliksel olarak yetersiz 
düzeydedir. Ayrıca, kentsel alan içerisindeki açık alanlardan Yeşilırmak,  Behzat Deresi ve SİT 
alanları açık-yeşil alan sistemi içerisinde değerlendirilmesi gereken alanlar olarak önemli 
bulunmuştur.   

Anahtar Sözcükler: Tokat, mahalle, kentsel donatı alanı, açık-yeşil alan 

URBAN LAND USE CHARACTERISTICS IN TOKAT 

ABSTRACT 
General character of a city has been determined by relationships amoung the urban land 
use characteristics and their integrity with each other. Intensification of the population in 
cities would be disrupted the integrity of urban land use and so, this situation cause the 
various urban problems. Solution of urban problems is depended on determination of 
framework of the situation available and detection of the problem with valid data. In this 
work, urban land use characteristics are examined at the level of neighborhoods in Tokat. 
Field criteria are evaluated by calculating with Netcad program in computer. According to 
results of this work, urban development in Tokat has been developed against to the open 
and green spaces, agricultural lands and bond houses. In the city, open and green spaces 
have been found to be inadequate quantitatively and qualitatively. Further, in open spaces 
within urban areas,  the river of Yeşilırmak, the creek of Behzat and historical areas should 
be evaluated as the open and green space system.  

Key Words: Tokat, neighborhood, urban land use characteristics, open-green space 

GİRİŞ 

Kent planlamanın temel amaçlarından birisi, bireylerin fiziksel, sosyal, 
psikolojik ve ekonomik gereksinimlerini karşılayacak çeşitli donatıların, 
hizmetlerin ve fiziksel çevre koşullarının sağlanması ve bunların en 
ekonomik biçimde gerçekleştirilmesidir. 

Önceleri gelenek ve göreneklere göre biçimlendiğini bildiğimiz kentsel 
mekanlar, giderek kentsel toprağın ekonomik bir meta haline gelmesi, insan 
sağlığını tehdit eder niteliklerde yapılaşma istemlerinin ortaya çıkması vb. 
olgular sonucu hukuk kuralları ile düzenlenir olmuştur. Planlama ile ilgili 
yasa dizininde çizili ve yazılı yasal araçlar birbirlerini tamamlar nitelikte 
kullanılmaktadır. Burada sözü edilen hukuk kuralları, planlar (çizili ) ve 
yazılı planlama-uygulama-yapılaşma yasal araçlarını (yasa, yönetmelik, 
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tüzük vb.) içermektedir. Ancak kentsel büyüme olgusu karşısında, 
yürürlükte bulunan yasal ve yönetsel dizge planlama açısından yeterli 
dinamizme açık olamamakta, durağan ve formaliter-bürokrat bir yapı 
göstermektedir ( AYSU,  1992).  

Hızlı ve plansız kentleşme ile biriken sorunların başlıcaları; toprak, su, 
hava, gürültü, görsel kirlilik, trafik sorunlarıdır. Kentsel açık ve yeşil 
alanların azlığı, bazen de yokluğu ise temel sorundur. Hızlı ve plansız 
gelişmeye de bağlı olarak, açık ve yeşil alanların kentsel alanlardaki 
konumları bozulmuş, dağılımları dengesizleşmiştir. Gelişmiş ülkeler bu 
konuda son derece duyarlı iken, ülkemizde açık ve yeşil alanlara başka 
işlevler için kullanılabilecek alanlar olarak bakılmaktadır.              

Küçük yerleşim birimleri ekonomik, sosyal ve idari açılardan nüfusu yoğun 
merkezler haline gelirken çeşitli sorunlarla karşılaşırlar. Tokat kenti, 
Cumhuriyet öncesi dönemlerde düzenli bir kent görünümünde iken son 
yıllarda hızlı bir değişim içine girmiş ve günümüze sorunlu bir kent olarak 
gelmiştir. Tokat için kent sağlığının yeniden kazanılması öncelikle mevcut 
durumun ve kentsel sorunların somut verilerle saptanmasına bağlıdır. 

 Bu çalışmada, parsellerden oluşan yapı adalarına, yapı adalarından oluşan 
mahallelere ve kent bütününe kadar uzanan mekansal kullanımlar, 2000 
yılında elde edilen verilerin altlık olarak kullanılması, günümüzdeki 
değişikliklerin de dikkate alınması ile belirlenmiş ve değerlendirmeler 
yapılmıştır.  

1. Temel Kavramlar 
i) Kent ve Kentsel Planlama 
İnsanlar bir uzam (mekan), bir toprak parçası üzerinde yaşarlar. İnsanların 
yaşamlarını sürdürdükleri bu mekan parçasına "Kent "  ya da "Köy" adı 
verilir (KELEŞ, 1984).                                      

Halkın ekonomik, sosyal, kültürel ve hijyenik yönden gereksinimlerine 
karşılık verebilmek için, kentleri yararlanma yönünden farklı bölgelere 
ayırmak gerekmektedir. Bu farklı bölgeler  için alan ve yer seçimi, fiziksel 
yapıyı oluşturur. İster planlı, ister plansız olsunlar, kentleri beş bölgeye 
ayırmak mümkündür. (KAYMAKLI, 1990). Bunlar;  

• Şehir Merkezi: Ticari, idari ve sosyal halkın yerleştiği bölge, 

• Yerleşim Bölgesi: Halkın barındığı ve yaşantısını sürdürdüğü konutlar 
bölgesi 

• Sanayi Bölgesi: Büyük ve küçük imalathanelerin, fabrikaların ve büyük 
depoların yer aldığı bölge    

• Periferal Kuşak: Kenti kuşatan tarım, orman ve açık alanlar bölgesi 

• Açık ve Yeşil Alanlar: Genel olarak doğal yapısı ve doğal formu ile 
korunan fazla yerleşmeye gereksinimi olmayan bölgelerdir  
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ii) Mahalle Kavramı ve Özellikleri 
Toplumun en küçük yapı taşı olan aileden bölgeye kadar uzanan sıralama 
şu şekildedir (ÖZTAN, 1990).   

 
• Aile  • Mahalle • Şehir  
• Aile Grubu  • Semt  • Bölge  

Aile anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birimdir.  Birden 
fazla ailenin bir araya gelmesi ile oluşan aileler topluluğu ise “aile grubu” 
olarak tanımlanır.  Aile grubu, ortalama  üç ile beş aileden oluşur. 

Mahalle ise, insanların kentleşmeye doğru bir adım attığı daha üst seviyede 
organizasyon gerekli olan fiziki, sosyal ve idari yönden bir birimdir. Mahalle; 
doğal veya yapay eşiklerle tarif edilebilen, belirli nüfusu ve belirli büyüklüğü 
olan kentsel bir alt bölgedir.   

Diğer bir tanımla mahalle; belli bir yerdeki ailelerin sosyal ilişki, fiziksel 
bütünlük ve büyük bir aile ünitesi yönünden kombine edilmesi durumudur 
(ÖZTAN, 1990).  

Mahallenin özellikleri;  

• Halkın ilgisini çeken odak noktasına (ilkokul, ibadet yeri v.s.) sahip 
olmalı, 

• Park ve diğer rekreasyon alanlarına bitişik konutlar olmalı, 
• Çarşı sitesi olmalı, 
• Mahallenin alan ölçüsü 20-100 dekar arasında olmalıdır, 
• Okul, oyun alanları, alışveriş merkezi olmalı, 
• Bir mahallenin nüfusu 5000-6000 kişi arasında olmalıdır (Bu nüfusun 

350  kadarı ilkokul ve kreşe giden çocuk olarak kabul edilir, ortalama 
1300 aileden  oluşur), 

•  Herhangi bir mahallenin sınırı ile diğer bir mahalle sınırı arasında doğal 
bir topoğrafik yapı  (dere, tepe, orman, tarım alanı, ana yol, trafik yolu, 
demir yolu, mezarlık, golf sahası  gibi)  değişmez karakterde bir unsur 
olmalıdır. 

Çizelge 1’ de  15 000 kişiden oluşan bir mahallede gerekli donatı alanları ile 
m2 / kişi miktarları verilmiştir. 
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Çizelge 1.  15 000 Nüfusa Sahip Bir Mahallede Gerekli Donatı Alanları 
(TÜBİTAK 1987) 

 
Nüfus  15 000 kişi  
Eğitim    (okul bahçesi ve spor salonu dahil)  1.00 m2 / kişi 
Kültür  (toplantı salonu, kitaplık vb ) 0.20 m2 / kişi 
Ticaret  (Çarşı, açık Pazar ) 0.40 m2 / kişi 
Sağlık  0.15 m2 / kişi 
İdari Binalar ve Servisler 0.20 m2 / kişi 
Yeşil Alanlar 

• Gençler için oyun ve spor alanları 
(11-18 yaş) 

• Mahalle parkları 

 
2.00 m2 / kişi 
 
1.00 m2 / kişi 

Teknik Altyapı 
• Yollar 

     Yoğunluk 
      250 kişi/ ha 
      300 kişi / ha 
      350 kişi / ha 

 
 
 
9.90 m2 / kişi 
8.50 m2 / kişi 
7.40 m2 / kişi 

Genel Otopark      0.30 m2 / kişi 
1. Konut-Nüfus İlişkisi: Bir konut birimi 4-5 kişi kabul edilmiştir. 
2. Eğitim, kültür, idari binalar, sağlık, yeşil alanlar, teknik altyapı ve genel otopark için kişi başına 
4.95 m2 alan hesaplanacak, ayrıca kabul edilen yoğunluğa göre; 
          250 kişi / ha için                 9.90 m2 / kişi 
          300 kişi / ha için                 8.50 m2 / kişi 
          350 kişi / ha için                 7.40 m2 / kişi   
olacak şekilde yol sathı hesaplanarak, bu alanların tümünün kamu elinde bulunmasına bakılacaktır. 

2. Araştırma Alanı Hakkında Genel Bilgiler 
Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yer alan Tokat ili, doğudan Ordu-
Sivas, batıdan Amasya, güneyden Sivas-Yozgat ve kuzeyden Samsun-
Ordu illeri ile çevrilidir. İl topraklarının %98'i tarıma elverişlidir. Tokat kenti, 
birinci derece etkin deprem bölgesinin doğu kenarında yer almaktadır. 

Araştırma alanı olan Tokat kent merkezi, etrafı dağlarla kuşatılmış bir vadi 
içerisinde yer almaktadır. Kent, Yeşilırmak'ın kolu olan Behzat Deresi’nin 
vadisi içinde, derenin Yeşilırmak ile birleştiği noktaya yakın bir yerde 
kurulmuştur. Akdağ ile Çamlıbel Dağı’nın oluşturduğu dar vadiler arasına 
yayılan kentin doğu ve batısını sarp dağlar kuşatır (AKTÜRE, 1978). 

Tokat kenti de uygarlıkların merkezi olan Anadolu'da zengin doğal 
kaynakları, jeostratejik konumu nedeni ile beyliklerin, devletlerin ve 
imparatorlukların yaşama ve fetih alanı olmuştur. Kent, 5000 yıllık tarihi 
içinde uygarlık, devlet ve imparatorluk olarak Hatti, Hitit, Frig, Med, Pers, 
Büyük İskender, Roma, Bizans, Arap Danişmend, Anadolu Selçuklu, Moğol 
İlhanlı, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerini yaşayan 
ve bu kadar çeşitli kültürlerin yaşandığı dünyanın ender yörelerinden birini 
oluşturmaktadır (TOKAT İL YILLIĞI, 1998). 
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Tokat kenti, diğer ortaçağ kentlerinde olduğu gibi ilk kurulduğunda 
yerleşmeler kale içinde ve çevresinde yer almıştır. Aktüre (1978)' ye göre; 
Tokat kentinin mekansal yapısını etkileyen en önemli etmen, önce Roma 
İmparatorluğu, sonra da Selçuklular Dönemlerinde bin yıldan fazla bir süre 
sınır kenti olarak varlığını sürdürmüş olmasıdır. 

Kuruluşundan itibaren pek çok uygarlıkların merkezi olan Tokat, 
Cumhuriyet dönemine, 1923 yılında il yapılarak girmiştir. Türkiye'de 
Cumhuriyetin kurulması ile modern anlamdaki şehir planlama hareketleri 
başlatılmış ve bütün belediyelere imar planı yaptırma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu zorunluluk sonucunda, Tokat'ta 1930'lu yıllarda ilk kez 
halihazır harita yaptırılmış ve kentleşme ile ilgili çeşitli sorunlar ortaya 
çıktıkça, bunları çözümleyici planlamalar, bu haritalar üzerinde işlenerek 
şehir gelişmesi yönlendirilmiştir. Gelecekte doğması muhtemel problemleri 
önceden önlemek ve yönlendirmek ilkesine dayalı ilk şehir imar planlaması 
1960'lı yıllarda başlamış ve günümüze kadar değişik tarihlerde revizyon ve 
ilave imar planları ile devam etmiştir.   

Tokat'ta Cumhuriyet döneminden itibaren kentin imarına yönelik başlıca 
dört plan hazırlanmıştır. Bunlar; 1934 yılında  I.plan, 1948 yılında II.plan, 
1967 yılında III. plan, 1981 yılında IV.plan'dır. 

Tokat için yapılan ilk planlamalarda (I.ve II. Plan)  topoğrafik şartlar nedeni 
ile Tokat'ın vadi şehri karakteri ve lineer durumu korunmaya çalışılmıştır 
(SUSAM, 1996). Yeşilırmak’ın kenarları mesire yerleri olarak 
değerlendirilmiş ve kentin rekreasyon alanı   ihtiyacı karşılanmaya 
çalışılmıştır. 

Stadyum etrafında düzenlenen iskan bölgesinde 300 kişi/ha, batıda 
oluşturulan mahallelerde 150 kişi/ha  ve Bahçelievler Bölgesinde 75 kişi/ha 
yoğunlukları esas alınmıştır. Gazi Osman Paşa Bulvarı ile doğu ve 
batısındaki ilk paralel yollar arasındaki bölge uzunluğu ise kent merkezi 
oluşu ve ticari fonksiyonu nedeni ile 250 kişi/ha kentin geri kalan kısmında 
100 kişi/ha ve Bağlar Mahallesi’nde de 40 kişi/ha esas alınmıştır (SUSAM, 
1996). 

Kentin ovada büyümesini önlemek amacı ile, Yeşilırmak köprüsüne doğru 
açılan düzgün yol bağlantısı üzerinde Devlet su işleri, bayındırlık, orman 
işletmesi, vali konağı, okullar ve stadyum gibi kamu kuruluşları 
yerleştirilmiştir (KUNTAY, 1982). 

Kent, birisi güneyde yüksek kesim, İkincisi ortada, üçüncüsü kuzeyde aşağı 
kesim olmak üzere üç bölüm halinde kümelenmiştir. Son yıllarda kuzeye 
doğru gelişmektedir. Eski mahalleler kentin yukarı kesiminde kale etrafında 
kümelenmektedir. Kentte güneyden kuzeye doğru bir tek ana cadde 
uzanmaktadır (Gazi Osman Paşa Bulvarı). Kentin işyerleri ve oturma 
semtleri birbiri ile iç içedir (ŞAHİN, 1994). Yeşilırmak kentin tam ortasından 
geçer ve etrafı verimli arazilerden oluşur.  

 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

3. Materyal ve Yöntem 

Araştırmanın ana materyalini, kentin 49 adet mahallesi ile kentin 1 / 5 000 
ve 1/ 10 000 ölçekli imar planları,  “binalar cetveli mahalle kontrol 
formlarına" ait veriler, Tokat Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden alınan alan 
büyüklükleri ve kullanım biçimlerine ilişkin ada ve parsel verileri, yerinde 
yapılan ölçümler, inceleme, analiz, değerlendirmeler ve konu ile ilgili yazılı 
kaynaklar oluşturmuştur.   

Tokat’ın kentsel donatı alanları, mahallelere ait ada ve parsel bazında 
incelenmiştir.  Donatı alanlarına ilişkin alan ölçüleri, bilgisayar ortamında ve  
Netcad programında imar planlarının sayısallaştırılması ile elde edilmiştir.  

4. Araştırma Bulguları   

Kentlerde, toplumun yaşama, çalışma, eğlenme ve dinlenme etkinliklerine 
olanak sağlayan donatı alanları bulunmalıdır. Tokat kenti için yapılan bu 
çalışmadaki kentsel donatı alanları aşağıda verilmiştir.   

 
Konutlar Sınai Yapılar Kültürel Yapılar 

Ev, Apartman Fabrika                                  Okul ve ilgili tesisler 
Ticari Yapılar İmalathane Spor tesisleri 
Dükkan, mağaza, pasaj        Atölye, tamirhane Diğerleri 
Sinema, tiyatro                      Diğerleri Dini Yapılar   
Otel, motel, pansiyon            Sıhhi ve Sosyal Yapılar İdari Yapılar 
Lokanta, gazino                    Sıhhi yapılar Diğer Yapılar 
Diğerleri                                Sosyal yapılar  

Tokat kent merkezinde çok sayıda tescilli tarihi eser bulunmaktadır. Bu 
nitelikteki alanlar, kentsel donatı alanları içerisinde ayrıca 
değerlendirilmiştir. 

Kentsel gelişimini tamamlamamış olan ve daha çok kırsal alan 
görünümünde olan 5 adet mahalle ile ilgili alan verileri yetersiz olduğundan 
çalışma dışında tutulmuştur. Bu mahalleler; Doğancı Bağları,  Geyraz, 
Güneşli, Topçam ve Yeşilova Mahalleleridir.   

4.1. Tokat Kenti Mahallelerinin Alan Büyüklükleri 
Tokat kenti mahallelerine ait alan ölçüleri çizelge 2’ de verilmiştir.  Buna 
göre, en küçük mahalle 17.25 da ile Samyeli Mahallesi,  en büyük mahalle 
ise 1270,92 da ile Bedestenlioğlu Mahallesi’dir. 
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Çizelge 2. Tokat Kenti Mahallelerinin Alan Ölçüleri 
 

Mahalle Adı Mahalle 
Alanı (da) Mahalle Adı 

Mahalle 
Alanı 
(da) 

Mahalle Adı 
Mahalle 

Alanı 
(da) 

Abdulfettah  68.10 Gezirlik 1113.99 Perakende  468.48 
Akdeğirmen 89.37 Gülbahar Hatun 293.22 Samyeli 17.25 
Altıyüzevler 1157.63 Hacı HasanBöl. 33.11 Sarayönü 67.44 
Ankara 43.63 Horuç 207.32 Semerkant 27.73 
Ayvazpaşa 79.59 Kabe-i Mescit 29.55 Seyit Necmettin 31.33 
Bahçelievler 680.11 Karşıyaka 997.26 Soğukpınar 234.92 
Bedestenlioğlu 1270.92 Kaşıkçı Bağları 555.87 Suıçmez 44.56 
BüyükBeydağı 361.05 Kayaçiflek 22.87 Şehitler 66.97 
Cami-i Kebir 36.55 Kemer 150.56 Topçubağı 252.13 
Cemalettin 94.98 Küçük Beydağı 309.30 Yar Ahmet 98.27 
Cennet 773.02 Kümbettepe 51.73 Yaş Meydan 42.23 
Çay 226.04 Mahmutpaşa 164.41 YeniDabakhane 88.71 
Derbent 230.61 Mehmetpaşa 47.06 Yenimahalle 587.30 
Devegörmez 247.57 Mihmadihacip 54.86 Yeniyurt 637.73 
Erenler 41.37 Muslahattin 23.75 Yeşilırmak 885.22 
Esentepe 587.22 Oğulbey 91.00   
Eski Dabakhane 78.61 Örtmeliönü 17.54   

Bir mahallenin alan büyüklüğü 20-100 da arasında olmalıdır. Tokat 
kentinde bu özelliğe uygun olan mahalleler; Abdulfettah, Akdeğirmen, 
Ankara, Ayvazpaşa, Cami-i Kebir, Cemalettin, Erenler, Eski Dabakhane, 
Hacı Hasan Bölüğü, Kabe-i Mescit, Kayaçiflek, Kümbettepe, Mehmetpaşa, 
Mihmadihacip, Muslahattin, Oğulbey,  Sarayönü, Semerkant,  Seyit 
Necmettin, Suiçmez, Şehitler, Yar Ahmet, Yaş Meydan ve Yeni Dabakhane 
Mahalleleridir. Alan büyüklüğü yönünden 20 da’dan daha küçük olan 
mahalleler; Örtmeliönü ve Samyeli Mahalleleri olup, 100 da’dan daha büyük 
olanlar ise; Altıyüzevler, Bahçelievler, Büyükbeydağı, Cennet, Çay, 
Derbent, Devegörmez, Esentepe, Gezirlik, Gülbahar Hatun, Horuç, 
Karşıyaka, Kaşıkçıbağları, Kemer, Küçükbeydağı, Mahmutpaşa, 
Perakende, Soğukpınar, Topçubağı, Yenimahalle, Yeniyurt ve Yeşilırmak 
Mahalleleridir.  

4.2 Kentsel Donatı Alanları ve Mahalle Bütünü İçerisinde Oransal 
Dağılımları 

Kentler sadece binalar ve insan hareketlerinden oluşmaz. Kentlerde yaşayan 
nüfusun sosyal hayatının devamını sağlamak için gerekli olan ticari, sınai, 
sıhhi ve sosyal, kültürel, dini, idari alanlar ile açık alanlar gibi kentsel donatı 
alanlarına mahalle düzeyinde ve mahalle nüfusu dikkate alınacak şekilde 
yeteri kadar yer verilmelidir.   

Tokat kenti donatı alanları ve mahalle bütünü içerisindeki oransal 
dağılımları çizelge 3’de verilmiştir.  
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Tokat kentinde donatı alanları yönünden yetersizlik gösteren mahalleler, 
konut ve sadece yollardan oluşan açık alanlara sahip mahalleler olup, 
bunlar;  Erenler, Hacı Hasan Bölüğü, Örtmeliönü ve  Samyeli Mahalleleridir. 
Tarihi eserlerin büyük çoğunluğu camilerdir. Bu durum dikkate alındığında 
dini yapılar sadece bu 4 mahalle dışında bütün mahallelerde bulunmaktadır.  

Abdülfettah, Akdeğirmen, Cami-i Kebir, Semerkant, Seyit Necmettin ve Su 
İçmez Mahallelerinde tarihi eserlere ait alanların dışında mevcut donatı 
alanları,  konut alanları ve sadece yollardan oluşmaktadır. Ankara,  Derbent 
ve Kemer Mahallelerinde ise donatılar konutlar, yollar ve dini yapılardan 
oluşmaktadır.  

Çizelge 3. Tokat Kenti Donatı Alanları ve Mahalleler Bütünü  
İçerisinde Oransal Dağılımları 

 
Kentsel Donatı Alanları ve Mahalle Bütününde  

Oransal Dağılımları (%) 

Mahalle İsmi 

K
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ri 
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Abdülfettah  72.95 - - - - - - 0.27 26.78

Akdeğirmen 63.03 - - - - - - 0.18 36.79

Altıyüzevler 62.03 2.79 - - 14.73 0.26 1.12 - 19.07

Ankara 62.15 - - - - 0.22 - - 37.63

Ayvazpaşa 56.27 - - 9.02 - 0.18 - 1.56 32.97

Bahçelievler 49.01 - - 18.57 0.78 0.05 3.16 - 28.43

Bedestenlioğlu 66.41 - - - 1.15 0.18 - - 32.26

Büyükbeydağı 84.34 1.35 - - - 0.48 - - 13.83

Cami-i Kebir 45.42 - - - - - - 16.46 38.12

Cemalettin 43.53 3.30 - - 5.70 - 0.18 5.09 42.20

Cennet 13.02 - - - 0.90 - 76.08 - 10.0 

Çay 71.51 - - - 1.65 0.09 - 0.18 26.57

Derbent 60.45 - - - - 1.73 - - 37.82

Devegörmez 67.90    2.02   0.07 30.01

Erenler 71.80 - - - - - - - 28.20

Esentepe 56.37 - - - 1.85 0.11 1.09 0.20 40.38

Eski Dabakhane 48.32 - - - 4.69 - 6.03 1.62 39.34

Gezirlik 53.81 - - - - 0.11 6.79 - 39.29

Gülbahar Hatun 46.93 0.59 - - 13.62 0.23 0.32 1.56 36.75

HacıHasanBölüğü 66.69 - - - - - - - 30.31

Horuç 66.92 - - 6.48 1.99 0.37 - 0.17 24.07

Kabe-i Mescit 58.18 - - - - 0.59 - 7.65 33.58

Karşıyaka 57.55 2.22 - - 2.58 0.37 0.53 - 36.48

Kaşıkçı Bağları 75.41 - - - 0.76 0.12 - - 23.71

Kayaçiflek 34.96 - - - 9.54 - - 12.09 43.41

Kemer 40.92 - - - - 0.10 - - 58.98
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Küçük Beydağı 44.36 1.54   1.69  19.37 0.04 33.0 

Kümbettepe 55.81 - - - - 2.32 12.97 - 28.90

Mahmutpaşa 62.63 - - - - 0.24 - 0.76 36.37

Mehmetpaşa 64.72 - - - - 0.85 - 0.15 34.28

Mihmadihacip 67.56 - - - - - - 0.66 31.78

Muslahattin 65.42 - - - - - - 1.20 33.38

Oğulbey 60.07 - 10.12 - - 0.17 - - 29.64

Örtmeliönü 73.14 - - - - - - - 26.86

Perakende 44.96 - - - 2.60 0.13 - - 52.31

Samyeli 61.15 - - - - - - - 38.85

Sarayönü 51.53 - - - 7.4 - 6.1 4.2 30.77

Semerkant 56.92 - - - - - - 2.92 40.16

SeyitNecmettin 67.40 - - - - - - 0.63 31.97

Soğukpınar 61.66 - - 0.79 2.24 - 1.32 0.77 33.22

Su İçmez 61.58 - - - - - - 0.42 38.0 

Şehitler 51.22 - - - 16.26 - - 0.31 32.21

Topçubağı 76.62 - - - 1.59 0.17 - - 21.62

Yar Ahmet 66.08 - - - 1.41 0.14 - 0.36 32.01

Yaş Meydan 48.47 - - - 1.94 - - 9.65 39.94

YeniDabakhane 50.63 - - - 2.98 - 4.86 5.01 36.52

Yenimahalle 32.44 - - 0.29 9.08 0.25 28.59 - 29.35

Yeniyurt 23.61 46.0 - - 1.42 0.23 0.51 - 28.23

Yeşilırmak 17.49 1.0 - - 4.36 0.20 8.98 0.10 67.87

Tokat kent bütünü içerisinde sadece Oğulbey Mahallesi’nde %10,12 
oranında sınaî alan bulunmaktadır. Sınırları içerisinde sıhhi ve sosyal 
tesisler bulunan mahalleler; Ayvazpaşa, Bahçelievler, Horuç, Soğukpınar 
ve Yenimahalle’dir.   

Tokat’ta mevcut kültürel yapılar sadece okullardır.  Sınırları içerisinde 
kültürel yapı alanı bulunmayan mahalleler; Abdülfettah, Akdeğirmen, 
Ankara, Ayvazpaşa, Büyükbeydağı, Cami-i Kebir, Derbent, Erenler, 
Gezirlik, Hacı Hasan Bölüğü, Kabe-i Mescit, Kemer, Kümbettepe,  
Mahmutpaşa,  Mehmetpaşa,  Mihmadihacip,  Muslahattin,  Oğulbey,  
Örtmeliönü, Samyeli, Semerkant, Seyit Necmettin, Su İçmez Mahalleleridir.  
Cennet, Kayaçiflek, Kemer,  Perakende, Yeniyurt ve Yeşilırmak Mahalleleri 
dışındaki bütün mahallelerde donatı alanları içerisindeki en yüksek pay 
konutlara aittir. Kent içerisinde konut yönünden en yüksek oransal dağılıma 
sahip olan mahalle ise %84.34 ile Büyükbeydağı Mahallesidir.  

Şehir merkezi özelliği taşıyan ve içerisinde çok sayıda işyerleri bulunan 
mahalleler; Eski Dabakhane, Gülbahar Hatun, Horuç, Soğukpınar, Yar 
Ahmet, Yaş Meydan ve Yeni Dabakhane Mahalleleridir. Bu mahallelerde, 
kentsel donatılar çeşitlilik göstermektedir. Kentin ana caddesini oluşturan 
Gazi Osman Paşa Bulvarı’nın, yol çevresinde oluşan yüksek yapılaşma 
nedeniyle genişletilmesi oldukça zordur. 

Tokat kentinin, ovada gelişmesini önlemek ve bir set oluşturmak amacı ile 
idari, ticari ve kültürel yapı alanları, şehir merkezinin kuzeyinde, 
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Yeşilırmak'ın güneyinde bulunan Yeniyurt, Yeşilırmak, Yenimahalle ve 
Cennet Mahallelerinde kurulmuştur. Bu nedenle Yeniyurt Mahallesinde 
%46 orana sahip ticari alan, Yenimahalle’de %28.59 orana sahip idari yapı 
alanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait alanı da içine alan Cennet 
Mahallesinde %76.08 orana sahip idari yapı alanları bulunmaktadır.   

Tokat’ın 28 adet mahallesinde tescilli tarihi eserlere ait alan bulunmaktadır. 
Cami-i Kebir Mahallesinde %16,46 oran ile en fazla olan tarihi eserler, 
Kayaçiflek Mahallesinde %12.09,  Yaş Meydan  Mahallesi’nde ise %9,65 
oranı ile küçümsenmeyecek büyüklüktedir.  Kent içerisinde toplam alanları 
43390,05 m2 olan tarihi eseler çevresinde açık alan ya hiç yok ya da çok az 
vardır. Bazı tarihi eserler harabe durumundadır ya da amaç dışı 
kullanılmaktadır. Sarayönü Mahallesindeki Gökmedrese amaca uygun bir 
şekilde ve müze olarak kullanılmaktadır.  

4.3. Tokat Kenti Açık Alanlarının Kullanım Biçimi   
Kentsel dış mekanlar, yapıların oluşturduğu kentlilerin algıladığı ve tüm 
kentsel olayların ilişkilendiği bir bütündür. Kent dokusu içindeki tüm 
boşluklar belirli amaçlar için kullanılmakta, “yapılanmamış kentsel kamusal 
dış mekanlar” olarak nitelendirilen bu alanların bir kısmı işlevsel alanlar 
olurken oyun, spor, park vb. bir diğer bölümü de sokaklar, meydanlar gibi 
tamamlayıcı mekanlar niteliğindedirler (BAKAN, 1987). Donatı alanları 
arasında yer alan açık ve yeşil alanlar kentsel yaşam kalitesini belirleyen 
önemli unsurlardandır. 

Açık alan kavramı, kent dokusunun önemli temel elemanlarından birisi olup, 
mimari yapı ve ulaşım alanları dışında kalan açıklıklar veya boş alanlar 
olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, dış mekan üzerinde herhangi bir 
amaca göre yapılaşmanın olmadığı ve herhangi bir rekreasyonel kullanımı 
için uygun potansiyel imkanı bulunan alanlar olarak algılanmaktadır. 
Örneğin su yüzeyleri, üzerinde bitkisel eleman bulunmayan veya çok sınırlı 
sayıda bulunan meydanlar ve ulaşım alanları açık alan olarak 
tanımlanmaktadır (ÖZTAN, 1968). Yeşil alan, mevcut açık alanların bitkisel 
elemanlar (odunsu ve otsu bitkiler) ile kaplı veya kombine edilmiş yüzey 
alanları olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre her yeşil alan bir açık 
alan niteliğindedir (SAATÇİOĞLU, 1978).  

Tokat kentinde topluma ait açık alanlar; yol, kavşak ve refüjler, parklar, 
Yeşilırmak, Behzat Deresi, su kanalı, meydan ve açık otoparklardan 
oluşmaktadır (Çizelge 4). 
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Çizelge 4. Tokat Kenti Mahallelerinde Topluma Ait Açık Alanlar 

 
Topluma Ait  Açık Alanların Kullanım  

Biçimleri  

Mahalle İsmi 

Yo
l 

K
av
şa
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Abdülfettah  + - - - - - - - 
Akdeğirmen + + - - - - - - 
Altıyüzevler + - + + - - - - 
Ankara + - - - - - - - 
Ayvazpaşa + - + - - - - - 
Bahçelievler + + + - - - - - 
Bedestenlioğlu + + + - - - - - 
Büyükbeydağı + - - - + - - - 
Cami-i Kebir + + - - - - - - 
Cemalettin + + - - - - - - 
Cennet + - - - - + - - 
Çay + - + - - - - - 
Derbent + - - - - - -  
Devegörmez + - + - - - - - 
Erenler + - - - - - - - 
Esentepe + + + + - + - - 
Eski Dabakhane + + - + - - + + 
Gezirlik + - - - + - - - 
Gülbahar Hatun + + - + - - - - 
HacıHasanBölüğü + + - - - - - - 
Horuç + - - - - - - + 
Kabe-i Mescit + - - - - - - - 
Karşıyaka + - - - + - - - 
Kaşıkçı Bağları + - + - - - - - 
Kayaçiflek + - - - - - - - 
Kemer + + - - - - - - 
Küçükbeydağı + + - - - - - - 
Kümbettepe + - + - - - - - 
Mahmutpaşa + + + + - - - - 
Mehmetpaşa + - - - - - - - 
Mihmadihacip + + - - - - - - 
Muslahattin + - - + - - - - 
Oğulbey + + - - - - - - 
Örtmeliönü + - - - - - - - 
Perakende + - + + - - - - 
Samyeli + + - - - - - - 
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Sarayönü + - - - - - - - 
Semerkant + - - - - - - - 
SeyitNecmettin + - - - - - - - 
Soğukpınar + + - + - - - - 
Su İçmez + - - - - - - - 
Şehitler + - - - - - - - 
Topçubağı + - + - - - - - 
Yar Ahmet + + - + - - - - 
Yaş Meydan + - + - - - - - 
YeniDabakhane + - + - - - - + 
Yenimahalle + + + + + + - - 
Yeniyurt + + - - + - - - 
Yeşilırmak + + + - + + - - 

Topluma ait açık alanı sadece yol olan mahalleler; Abdülfettah,  Ankara, 
Derbent, Erenler, Kabe-i Mescit,  Kayaçiflek,  Mehmetpaşa,  Sarayönü,  
Semerkant,  Seyit Necmettin,  Su İçmez ve  Şehitler Mahalleleridir. 

Sınırları içerisinde park ve rekreasyon alanı bulunmayan mahalleler; 
Abdülfettah, Akdeğirmen, Ankara, Büyükbeydağı, Cami-i Kebir, Cemalettin, 
Cennet, Derbent, Erenler, Eski Dabakhane, Gezirlik, Gülbahar Hatun,  Hacı 
Hasan Bölüğü,  Horuç,  Kabe-i Mescit,  Karşıyaka, Kayaçiflek, Kemer,  
Küçük Beydağı, Mehmetpaşa,  Mihmadihacip,  Muslahattin,  Oğulbey,  
Örtmeliönü, Samyeli,  Sarayönü,  Semerkant,  Seyit Necmettin,  
Soğukpınar,  Su İçmez,  Şehitler, Yar Ahmet ve Yeniyurt Mahalleleridir. 
Park ve rekreasyon alanı bulunan mahallelerdeki mevcut alanlar çocuk 
bahçesi, çay bahçesi ya da küçük park niteliğindedir.   

Bir kentin kimliğini oluşturan kent meydanları, fiziksel ve sosyal çevreyi 
geliştiren çeşitli etkinliklerin de merkezidir. Kentsel çekim merkezleri olma 
özellikleri ile önemli bir açık alan kullanım biçimidirler. Tokat’ta bu amaca 
yönelik meydan, Eski Dabakhane Mahallesinde yer almaktadır. Kentteki açık 
otoparklar ise merkezde yer alan Eski Dabakhane,  Horuç ve Yeni 
Dabakhane Mahallelerindedir. 

4.4. Konut Yoğunluğu 

Tokat kentinde mahalleler kentsel, kırsal, tarihsel ve gecekondu yerleşimi 
özellikleri göstermektedir. Kentsel özellik gösteren mahallelerde konut 
dokusu, sık ve yüksek yoğunluktadır. Yapısal alanlara ait açık alanlar, 
merkeze yaklaştıkça azalmaktadır. Topluma ait açık alanlar ise  yollar 
dışında yok denecek kadar azdır.  

Konut yoğunluğu en az olan mahallelerden Bedestenlioğlu  Mahallesinde 
konut başına  2696.50 m2, Gezirlik Mahallesinde 1289.21 m2, Kaşıkçı 
Bağları Mahallesinde 1208.10 m2, Perakende Mahallesinde 1003.06 m2  
alan düşmektedir.  Kayaçiflek Mahallesinde ise konut yoğunluğu en fazla 
olup konut başına 41.01 m2 alan düşmektedir (Çizelge 5).  
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1960 yılında Karayollarının Samsun-Sivas yolunu açmak amacı ile kuzey-
güney yönünde bir tarihi hamamı, birçok tarihi konutu, han'ı yıkması ile 
kentteki en büyük doku değişikliği de başlamıştır. Bu yolun açılması yol 
kıyısında yapı yoğunluğunun artmasına neden olmuştur. 

Çizelge 5. Tokat Kenti Konut Yoğunluğu 

 

Mahalle Adı 
Konut  
Başına 

Alan (m2) 
Mahalle Adı 

Konut  
Başına 

Alan (m2) 
Mahalle Adı 

Konut  
Başına 

Alan (m2) 
Abdulfettah  199.52 Gezirlik 1289.21 Perakende  1003.06 
Akdeğirmen 136.07 Gülbahar Hatun 62.80 Samyeli 71.77 
Altıyüzevler 576.34 Hacı HasanBöl. 108.31 Sarayönü 57.34 
Ankara 108.47 Horuç 224.14 Semerkant 47.25 
Ayvazpaşa 189.29 Kabe-i Mescit 51.47 Seyit Necmettin 98.20   
Bahçelievler 227.06 Karşıyaka 864.40 Soğukpınar 76.40 
Bedestenlioğlu 2696.50 Kaşıkçı Bağları 1208.10 Suıçmez 201.75 
BüyükBeybağı 330.98 Kayaçiflek 41.01 Şehitler 141.17 
Cami-i Kebir 66.69 Kemer 648.55 Topçubağı 898.54 
Cemalettin 76.28 Küçük Beybağı 641.20 Yar Ahmet 65.72 
Cennet 185.02 Kümbettepe 182.76 Yaş Meydan 53.30 
Çay 351.37 Mahmutpaşa 86.96 YeniDabakhane 76.91 
Derbent 194.41 Mehmetpaşa 99.52 Yenimahalle 126.65 
Devegörmez 373.58 Mihmadihacip 115.45 Yeniyurt 60.72 
Erenler 169.74 Muslahattin 96.52 Yeşilırmak 61.62 
Esentepe 101.57 Oğulbey 97.62   
Eski Dabakhane 62.99 Örtmeliönü 51.31   

Kentin kuzeyindeki Güneşli, Kaşıkçı Bağları, Topçam Mahalleleri ile 
kuzeydoğusundaki Yeşilova, Gezirlik Mahalleleri ve doğusundaki Doğancı 
Bağları Mahalleleri tarımsal alan niteliği göstermektedir. Bu mahallelerde 
mevcut konut dokusu, bahçeli ev şeklinde ve konutlar seyrektir. Kaşıkçı 
Bağları Mahallesinde, Tokat halkının kültürel özelliğini yansıtan çok sayıda 
bağ evleri de bulunmaktadır.  Gezirlik, Kaşıkçı Bağları, Topçam ve Yeşilova 
Mahalleleri günümüzde yoğun yapılaşmaya açılmıştır 

Altıyüzevler, Bahçelievler, Esentepe ve Karşıyaka Mahalleleri 1981 yılına 
kadar yapılaşmaya açılmazken, kentin imarı için yapılan III. Plan ile yoğun 
yapılaşmaya açılmıştır. Günümüzde artan konut talebi oranında, yapılaşma 
yönünden Tokat'ın en aktif gelişme alanını oluşturmaktadır. 

Cami-i Kebir, Cemalettin, Kabe-i Mescit, Kayaçiflek, Sarayönü, Semerkant, 
Seyit Necmettin, Su İçmez ve Şehitler Mahalleleri Tokat'ın en eski 
mahalleleridir.  Tokat'ın eski konut dokusunu günümüze taşıyan yönü ile 
önemlidir. Dar sokaklar üzerindeki konutlar iç içe bulunmaktadır. Bu 
nedenle eski mahallelerde, konut ve nüfus yoğunluğu fazladır.   

Şehir merkezinin doğusunda, Gıj Gıj Dağı eteklerinde bulunan mahalleler; 
Hacı Hasan Bölüğü, Mehmetpaşa, Mihmadihacip, Muslahattin, Oğulbey, 
Örtmeliönü ve Samyeli Mahalleleridir. Bu mahallelerin mevcut konut 
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dokusu, şehir merkezinden uzaklaştıkça gecekondu niteliği göstermektedir.  
Mahallelerin genişleme alanında iki adet mezarlık bulunmaktadır. 

Şehir merkezinin güneyinde ve güneydoğusunda bulunan, Abdülfettah, 
Akdeğirmen, Büyük Beybağı, Çay, Devegörmez, Kemer, Küçük Beybağı, 
Mahmutpaşa, Perakendeve Topçubağı Mahallelerinde konut dokusu, 
merkeze yakın bölümler ile Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde apartman 
şeklinde olup, merkezden uzaklaştıkça bahçeli ve tek katlı evler şeklindedir. 
Büyük Beybağı, Çay, Kemer, Küçük Beybağı, Perakende ve Topçubağı 
Mahallelerinde bağ evleri bulunmaktadır. 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 
Fiziksel planlama ürünü olan kentler, kullanım yönünden farklı fakat 
fonksiyonları yönünden birbirlerini tamamlayan bölümlerden oluşmaktadır. 
Bu bölümler yaşama, çalışma ve rekreasyon olmak üzere üç ana bölümde 
toplanmaktadır.    

Kentlerde, temel ilkesi arazi kullanımı ve dengelemesine dayalı olan fiziksel 
planlama programlarının oluşturulabilmesi için öncelikle mevcut durum ve 
sorunların detaylı olarak ele alınması gerekmektedir.  

Kent bütününün bir parçası olan mahalle; insanları, açık ve kapalı alanları 
ile birlikte sosyal bir topluluktur. Bu nedenle, kentsel sorunların çözümü de 
mahalle bazında ele alınmalıdır. 

Kentsel gelişime son derece açık olan Tokat kenti için mahalle bazında 
yapılan bu çalışmadan şu sonuçlar elde edilmiştir: 

Ülkemizde kentsel donatı alanları için belirlenen standartlar, alan ve nüfus 
ölçütü yönünden de standart büyüklükteki mahallelere göre belirlenmiştir. 
Bu standartlar, değişik ölçü ve donatsal yapıya sahip Tokat kenti 
mahalleleri ile kıyaslanamayacak özelliktedir. Bu nedenle, kentin 
mahalleleri bu sorunları da giderecek şekilde ve doğal, tarihi, kültürel 
özellikler de göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir.  

Tokat’ın bütün mahalleleri gerek alan büyüklükleri, gerekse donatı 
yeterlilikleri yönünden büyük farklılıklar göstermektedir. Tokat’ın en büyük 
mahallesi en küçük mahallesinden yaklaşık 74 kat daha büyüktür.  Bu 
farklılıkların giderilmesi gerekmektedir. 

Kentte, yaşama ve çalışma mekanları ihtiyaca göre mahallelerde 
konumlanmıştır. Çalışma alanları çoğunlukla merkezdeki mahallelerde yer 
almaktadır. Tokat’ta,  konut alanlarında yaşam kalitesini arttıracak, kentsel 
hizmetlerin nitelik ve niceliğini gelistirecek,  planlı ancak yapılaşmamış 
sosyal donatı alanlarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yaşama ve 
çalışma alanlarında,  yeni sosyal donatı alanı olanak ve potansiyelleri 
araştırılıp değerlendirilmeli ve bu yöndeki eksiklikleri giderilmiş mahalle 
birimleri oluşturulmalıdır.  
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Tokat’ta kentsel donatı alanları yönünden en önemli sorun açık ve yeşil 
alanların yetersizliğidir. Kentin fiziksel yapısı içerisinde havalanma 
koridorları yaratmak için yapısal alanlar ile açık ve yeşil alanlar arasında 
denge kurulmalıdır.  Bu denge, deprem gibi olası afetler için de potansiyel 
alan olarak değerlendirilebilecektir. 

Tokat’ta kentleşme, tarımsal alanların aleyhine hızla gelişmektedir. Tarım 
alanları, imar planlarında mutlaka korunmalı, kent yakınındaki tarım alanları 
yapılaşma baskılarından uzak tutularak kesinlikle imara açılmamalıdır.  

Tokat’ta yaşama alanlarından bir bölümünde  geniş bahçeler içerisinde bağ 
evleri bulunmaktadır. Ancak, günümüzde bağ evleri apartmanlara 
dönüşmekte ve çevrelerindeki meyve bahçeleri ile bağ alanları yok 
olmaktadır. Kent halkının kültürünü yansıtan bağ evleri mutlaka korunmalı 
ve alanları açık-yeşil alan standartlarına yansıtılmalıdır.  

Tokat’ta, mevcut açık alanların dağılımı ile nüfus ve konut yoğunluğu 
arasında denge bulunmamaktadır.  Açık alanların ihtiyaca cevap 
verebilmesi için, nüfus ve konut yoğunluğu mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır. Kullanımlardaki nüfus yoğunluğunun plansız artmasına 
neden olacak kararlar alınmamalıdır.  

Tokat'ta aktif yeşil alanlar, rekreasyon alanları yok denecek kadar azdır. 
Mevcutların da mahallelerde dağılımı dengesizdir.  Kentin doğal ve kültürel 
özellikleri de dikkate alınarak dağılımı dengeli kentsel rekreasyon alanları 
oluşturulmalıdır.   

Mevcut çocuk bahçeleri alan büyüklüğü, mahallelerde dağılımı ve oyun 
aletleri çeşitliliği yönünden yetersiz ve bazıları bakımsızdır. Kent nüfusunun 
%24' ü  0-11 yaş grubu çocuklardan oluşan Tokat’ta, çocuklar için güvenli, 
kolay ulaşılabilir, eğlendirici, dinlendirici, eğitici özelliklere sahip çocuk oyun 
alanları düzenlenmelidir. 

Kentte spor alanları ve dağılımları yetersizdir. Çocuk ve gençlere yönelik 
olarak donatıları yeterli ve mahalle düzeyinde dağılımı dengeli spor ve oyun 
alanları düzenlenmelidir.    

Açık otopark alanları çok yetersizdir. Mevcut açık otoparklar merkezdeki 
mahallelerde bulunmakta olup, büyüklük ve sayıca ihtiyacı karşılamayacak 
düzeydedir. Binalara ait açık alanlar, yollar, ara sokaklar da otopark olarak 
kullanılmaktadır.  

Şehir merkezindeki okul bahçeleri, okulun tatil olduğu dönemlerde otopark 
olarak kullanılmaktadır. Tokat'ta toplam alanı 303965 m2 olan okul 
bahçeleri çocuk ve gençlere yönelik oyun ve spor alanı olarak 
kullanılmalıdır.  

Mevcut kent meydanı alan büyüklüğü ve donatıları yönü ile yetersizdir. 
Tokat’ta kent meydanının işlevsel çeşitliliği artırılarak çekim merkezi haline 
getirilmelidir.   
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Tokat’ın en önemli açık alanları yollardır. Yollar, diğer açık alan kullanım 
biçimleri olan; otopark, pazaryeri, çocuk oyun alanı, spor alanı gibi amaçlar 
için de kullanılmaktadır. 

Tokat’ta, kent düzeyindeki yeşil alanlardan; mahalle parkları, kent parkları, 
spor kompleksleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, fuar ve sergi 
alanları, yaya yolları, kent ormanları, koruluklar ve  yeşil kuşak 
bulunmamaktadır. 

Tokat'ta, kentin fiziksel yapısına, kent iklimine, kent estetiğine önemli 
katkıları olan açık alanlardan en önemlisi Yeşilırmak ve Behzat Deresi’dir. 
Ekonomisi sulu tarıma dayalı olan bu bölge için  ekonomik yönü ile de 
büyük önem taşıyan   su kaynakları korunmalı ve  kent içerisindeki alanları 
açık ve yeşil alan standartlarına yansıtılmalıdır.  

Tokat Anadolu’nun önemli tarihi kentlerinden birisidir. Tokat’a tarihi kimlik 
veren çok sayıda tescilli tarihi eser bulunmaktadır. Tarihi eserlerin 
çevresinde açık alan ya hiç yok ya da çok az vardır. Bazı tarihi eserler 
harabe durumundadır ya da amaç dışı kullanılmaktadır. Tokat'ta, toplam 
alanları 43390.05 m2 olan tarihi eserlere ait alanlar büyük önem 
taşımaktadır.  Bu alanlar, açık-yeşil alan standartlarına yansıtılarak geniş 
açıklıklar içerisinde ve etkin bir biçimde korunmalı, kentsel yasamın parçası 
haline getirilmelidir. 

Kent içerisinde çevresel zararı olan sınai tesislerin bulunmaması nedeni ile 
Tokat’ta, sınaiden kaynaklanan toprak, su, hava kirliliği yoktur. 

Kentsel donatı;  konut, ticari, sınai, sıhhi ve sosyal, kültürel, dini, idari 
tesisler ile çocuk parkları, rekreasyon alanlar, kent mobilyaları, meydan 
düzenlemeleri ve benzeri çevre düzenleme uygulamalarının bir bütünüdür. 
Bu çalışmadan elde edilen sonuç; Tokat’ın kentsel donatı alanları içerisinde 
açık-yeşil alanların niteliksel ve niceliksel olarak yetersizliğidir. Tokat’ın 
kentsel gelişimi açık-yeşil alanların aleyhinedir. Kentlerde yaşanan ve 
plansız büyümenin getirdiği bu yanlışların durdurulması için sağlıklı 
planlamalar ve sürekliliği olan bir kentsel açık-yeşil alan sistemi oluşturmak 
zorunludur. Bu konudaki doğru stratejilerin belirlenmesinde de hızla gelişen 
bilgi teknolojilerinden ve Coğrafi Bilgi Sisteminden yararlanılmalıdır.  
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ORMAN KANUNUNUN 2-B MADDESİNDEN  
KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Yakup KALAYLI*  
ÖZET 

Orman sınırları dışına çıkarma işlemi Türkiye’de oldukça yoğun bir uygulama alanı 
bulmuştur. Bu işlem 1973 yılına kadar orman tanımının değiştirilmesi yoluyla uygulanırken, 
bu tarihte çıkarılan 1744 sayılı Kanunla birlikte orman niteliğini kaybetme gerekçesi ile 
uygulanmaya başlanmış yani 2-B maddesi fiilen yasalarımıza girmiştir. 2-B maddesi,  
sonuçları itibarıyla sürekli olarak tartışma konusu olmuş ve orman alanlarını azaltıcı yönde 
işlev görmesi nedeniyle, çoğunluk tarafından ormanların tahrip edilmesindeki önemli 
etkenlerden biri olarak görülmeye başlamıştır. Orman dışına çıkarılan bu yerlerin bir kısmı 
orman köylülerince yaylak ve otlak olarak kullanılırken, büyük bir kısmı bağ, bahçe, tarla gibi 
tarımsal amaçlarla, bir kısmı ise yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır. Özellikle yerleşim 
alanı haline gelmiş 2-B arazilerinin kullanıcılarına satılarak hem hazineye gelir elde edilmesi 
hem de sosyal bir sorun alanı haline gelmiş bu alanlardaki yapılaşmaların hukuki yönden 
resmileştirilmesi amacıyla 1983 tarih ve 2924 sayılı kanunun çıkarılmasından itibaren 
günümüze gelinceye kadar çok sayıda mevzuat düzenlemesi yapılmış, ancak 2-B 
sahalarının çok az bir kısmı haricinde satış yapılamadığı gibi, sorun daha da karmaşık hale 
gelmiştir.  Bu karmaşıklığın giderilmesi ve 2-B’nin gerek ormanlarımız gerekse kentlerimiz 
üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi için çeşitli kesimlerce çözüm önerileri 
sunulmuş olup sunulan çözüm önerileri kamuoyunda tartışılmaya devam etmektedir.  

Anahtar Sözcük: 2B 
 

PROBLEMS ORIGINATED FROM THE ARTICLE 2-B OF FOREST LAW 
AND PROPOSALS FOR SOLVING THEM 

ABSTACT 

Forest go beyond the extraction process in Turkey has found quite an extensive application 
area. This process until 1973 to change the definition of forest by applying, in conjunction 
with the Law No. 1744 issued on this date loss of forest quality started to be applied with 
reason that article 2-B actually came to our laws. Article 2-B, the results consistently have 
debated as of fields and forests in mitigating aspects to function due to destruction of forests 
by the majority as one of the important factors began to be seen. Forest out of this place 
some of the villagers by the forest is used as plateaus and pastures, a large part vineyard, 
garden, fields such as agricultural purposes, a portion is used as the residential area. 
Particularly the residential area has become 2-B land users will be sold both to treasury 
income to obtain as well as a social problem area has become in these areas the structure 
legal aspect formalized in order dates 1983 and 2924 numbered law, removal from the 
present until a large number of legislation is made, but 2-B field, except part of the very few 
such sales can not be done, the problem has become even more complex. This complexity 
requires the elimination and 2-B of the forest creates a negative impact on our city as well as 
elimination of the solutions were presented by various sectors and   offered solutions 
continues to  be debated in public opinion. 

Key Word: 2B 

6831 sayılı Orman Kanunun 2-B maddesi bilindiği gibi orman niteliğini 
kaybettiği tespit edilen orman arazilerinin orman dışına çıkarılması 
işlemlerini düzenlemektedir. İlgili madde 1973 yılında kabul edilen 1744 
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sayılı Kanun ile ilk defa mevzuatımızda yer almış o tarihten günümüze 
gelinceye kadar 473.419 hektar ormanlık alan, orman niteliğini kaybettiği 
gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılmıştır.  

Ancak orman dışına çıkarma işlemi mevzubahis olduğunda bütün gözler 2-
B maddesine çevrilmekle beraber, Türkiye’de orman dışına çıkarma işlemi 
2-B maddesiyle başlamamıştır. 1973 yılından önce de orman tanımının ve 
kapsamının değiştirilmesi ile orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Özellikle 1950 tarihli 5653 sayılı Kanunla ilk defa makilik 
ve fundalık alanlar orman sayılmamış ve böylece 500 bin hektardan fazla 
makilik ve fundalık alan orman sınırları dışına çıkarılarak maki tefrik 
komisyonları tarafından topraksız vatandaşlara dağıtılmıştır.  

Orman tanımında ve kapsamında yapılan değişiklikler 2003 yılında kabul 
edilen 4999 sayılı Kanuna kadar devam etmiştir. 1937 yılından itibaren 
orman tanımı ve kapsamında yapılan değişiklerle, ormandan istisna 
sayılma kriterleri sürekli olarak genişletilmiş ve nihayet 4999 sayılı Kanunla 
kızılağaçlıklar ve aşılı kestanelikler de istisna tutularak orman sayılmayan 
yerler arasında sayılmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesince bu değişiklik 
iptal edilmiştir.  

1937 tarihli 3116 sayılı Kanundan itibaren ormandan istisna tutulan yerlerin 
sürekli olarak değiştirildiği ve yapılan değişikliklerin orman alanlarının 
daraltılmasına yol açtığı görülmektedir.  

Yapılan bu değişikliklerin temel amacının; nüfus artışına paralel olarak, yeni 
tarım alanlarına, otlak alanlarına ve yerleşim yerlerine ihtiyaç duyulması ve 
bu doğrultuda orman topraklarından daha fazla yararlanma eğilimi olduğu 
söylenebilir.  

Ayrıca, ormanlık bölgelerde yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken orman 
köylülerinin, çeşitli sosyo- ekonomik tedbirlerle geçim sıkıntılarının 
giderilmesi yerine, orman tanımları ve kapsamı değiştirilerek, köylülerin 
orman toprağından daha fazla yararlanmalarına olanak sağlama gibi geçici 
tedbirlerle sorun çözülmeye çalışılmıştır. (Özdönmez ve diğerleri, 1989: 32). 

1945 tarih ve 4785 sayılı Kanun ise diğer kanunların aksine orman 
alanlarını artırma yönünde işlev görmüştür. 4785 sayılı Kanunla özel 
ormanlar devletleştirilmiş ve bu yolla 543.000 hektar özel orman devlet 
ormanı statüsüne alınmıştır. Ancak bu kanunla devletleştirilen özel 
ormanların, günümüzde tam bir sorun yumağı haline gelen 2-B sahalarının 
bir kısmına kaynaklık ettiği belirtilmektedir. (www.cevreorman.gov.tr). 

1961 Anayasasının 131. maddesi ile orman alanlarının daraltılması ve 
orman tahribatı bir ölçüde engellenmiş ancak, 1970 yılında çıkarılan 1255 
sayılı Kanunla, Anayasanın 131. maddesinde değişiklik yapılarak 2-B 
maddesinin temelleri atılmıştır. Yapılan bu değişiklikle 15.10.1961 
tarihinden önce orman niteliğini kaybeden orman alanlarının orman sınırları 
dışına çıkarılması hükmü getirilmiştir. Anayasa değişikliği doğrultusunda 
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1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunla 2-B maddesi resmi olarak mevzuatımıza 
girmiştir.  

Bu tarihten sonra 1982 Anayasasının 169. ve 170. maddeleri ile orman 
dışına çıkarılacak yerlerin tanımı ve kapsamı değiştirilmiş ancak orman 
niteliğini kaybetme tarihi olarak 31.12.1981 tarihi baz alınarak bu tarihten 
önce orman niteliğini kaybeden alanların orman dışına çıkarılması hükmü 
konulmuştur.  

1983 yılında çıkarılan 2924 sayılı "Orman Köylüsünün Kalkınmasının 
Desteklenmesi Hakkında Kanun" la 2-B sahalarının orman köylülerine 
satışının yolu açılmıştır. Satışlarda yaşanılan tıkanıklıkların ve problemlerin 
aşılabilmesi için,  daha sonraki tarihlerde 3763, 4127 ve 4706 sayılı 
Kanunlar çıkarılarak 2924 sayılı Kanunda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.  

Ancak; 4706 sayılı Kanunun 18.07.2001 tarihinde yürürlüğe girmesini 
müteakip, Cumhurbaşkanınca açılan dava neticesinde, Anayasa 
Mahkemesinin 23.01.2002 tarih 2001/382 E. 2002/21 sayılı kararıyla 4706 
sayılı Kanunun 3. maddesi iptal edilmiş ayrıca,  2-B maddesi gereğince 
orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin orman köylülerine dahi satılamayıp 
orman köylerine tahsisi veya orman içi köyler halkının nakli için 
kullanılabileceği karara bağlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla, 2-B alanlarının nasıl 
değerlendirileceği konusunda bir tıkanıklık meydana gelmiştir. Yaşanan bu 
tıkanıklığın çözümünün Anayasa değişikliğiyle aşılabileceğini öngörüsüyle 
hazırlanan 4841 ve 4960 sayılı Anayasa değişikliği ile ilgili kanunların da 
Cumhurbaşkanınca 2003 yılında TBMM’ye iade edilmesiyle 2-B sahalarının 
satışı ile ilgili çalışmalar tamamen durdurulmuştur. 

2009 yılında çıkarılan 5831 sayılı Kanun ise 2-B sahalarının satışını direkt 
olarak içermese de kullanım kadastrosunun yapılmasına imkan vermesiyle, 
2-B sahaları ile ilgili envanter ve kadastro çalışmalarını tekrar 
hızlandırmıştır.  

Uzun bir süreç içerisinde onlarca kanun değişikliği ve iptallerle tam bir 
sorun yumağı haline gelen 2-B sahalarının nasıl değerlendirileceği, gerek 
2-B sahalarını işgal edenlerce gerekse toplumun büyük kesimince ilgiyle 
takip edilmektedir. Medyanın da konuya geniş yer ayırmasıyla 2-B konusu 
ülke gündeminin ön sıralarına yerleşmiş görünmektedir. Bu doğrultuda 
gerek  hükümet gerekse sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarınca çeşitli 
panel, sempozyum ve çalıştaylar düzenlenerek soruna çözüm bulunmaya 
çalışılmaktadır.   

2-B ile ilgili hükümet, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve 
akademisyenlerce sunulan çözüm önerileri değerlendirildiğinde ağırlıkla 
olarak şu çözüm önerileri ön plana çıkmaktadır. 
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 2-B sahaları işgalcilerine satılarak tasfiye edilmelidir. 

 2-B arazileri kesinlikle işgalcilerine satılmamalıdır. Satış işlemi 
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz. 

 2-B sahalarının kullanım durumu ile ilgili ayrıntılı bir envanter 
yapılmalı, daha sonra toplumun tüm kesimlerinin uzlaşabileceği bir 
çözüm aranmalıdır. 

 2-B sahalarının kullanım durumları ile ilgili envanter yapılarak 
yerleşim alanı haline gelmiş sahalar ve tarımsal amaçlı kullanılan 
sahalar kullanıcılarına satılmalı,  mera alanlarıyla bağlık bahçelik 
alanlar orman köylüsüne tahsis edilmeli, orman olarak 
değerlendirilecek sahalar ise orman statüsüne alınmalıdır. 

 2-B sahaları bedelsiz olarak tarımsal amaçlı kullanan orman 
köylülerine tahsis yapılmalıdır. 

 2-B sahaları uygun bölgelerde seracılığa açılmalıdır. 

 Kadastro çalışmaları bir an önce tamamlanmalı, 2-B sahaları ile ilgili 
kullanım kadastrosu da yapılarak bu sahaların kullanım durumu 
ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Orman dışına çıkarma işlemini düzenleyen yasalarda düzenleme 
yapılarak orman sınırları dışına çıkarma zorlaştırılmalıdır.  

 Anayasanın 170. maddesi yeniden düzenlenerek, orman sınırları 
dışına çıkarılan sahaların serbestçe değerlendirilmesinin önü 
açılmalıdır. 

 Anayasanın 169. maddesinin 4. fıkrası, 170. maddesi ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 2-B maddesi yürürlükten kaldırılmalıdır.  

 Anayasanın 169 ve 170 inci maddelerinde yer alan 31.12.1981 
tarihli orman dışına çıkarılma düzenlemesi Anayasaya eklenecek bir 
geçici madde içinde ele alınmalıdır. 

 31.12.1981 yılından sonra yapılan kaçak yapılar tasfiye edilmeli, bu 
alanların satışına yönelik herhangi bir düzenleme yapılmamalıdır. 

 2-B sahaları bir defada ve hızlı bir şekilde tasfiye edilmeli ve işlem 
tamamlandıktan sonra orman dışına çıkarma işlemi, orman köylüsünün 
yerleştirilme amacı haricinde sona erdirilmelidir. 

 2-B sahalarını kullananlardan ecrimisil (kullanım bedeli) alınmalıdır. 

 Yerleşim alanı haline gelmiş 2-B sahaları kentsel dönüşüme tabi 
tutularak tasfiye edilmelidir.  

 Yasalarımızdaki nitelik kaybı yeniden tanımlanarak orman dışına 
çıkarma işlemi zorlaştırılmalıdır. 
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 Yapılan düzenlemeler orman köylüsünün lehine olmalı ve bu kesim 
mağdur edilmemelidir. 

Sunulan çözüm önerilerinin yasalar ve fiili durum çerçevesinde 
uygulanabilirlik durumu değerlendirildiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

2-B sahalarının işgalcilerine satılarak tasfiye edilmesi ve satış işlemi 
sonucunda da hazineye gelir sağlanması görüşü, Anayasa  Mahkemesi’nin, 
2-B sahalarının kullanıcılarına satışını iptal eden 23.01.2002 tarih 2001/382 
E. 2002/21 sayılı kararına aykırıdır. Dolayısıyla Anayasanın 170. maddesi 
değiştirilmeden bu sahaların satışı mümkün değildir. 

2-B alanlarının satış işleminin sorunsuz olarak gerçekleştirileceği ve satış 
sonucunda 25 milyar dolara yakın gelir elde edileceği öngörüsü, çeşitli 
kesimlerce eleştirilmekte ve söylendiği kadar gelir elde edilemeyeceği 
söylenmektedir (Şimşek, 2008: 202). Aynı zamanda, hazine arazileri ile 
orman dışına çıkarılan yerlerin büyük bir kısmı zaten mahkemelerde davalı 
durumundadır ve önemli bir bölümü de tapuda tescil edilmemişlerdir. Tescil 
edilenlerin üzerinde, haciz, ipotek, ihtiyati tedbir gibi daha pek çok kısa 
sürede kaldırılması olanaksız şerhler bulunduğu ve bu tür yerlerin çoğunun 
satış sürecinin 4-5 yıla uzayabileceği dile getirilmektedir. 

Satış işlemine konu olacak sahaların çoğunluğunun denize kıyısı olan 
illerde ve özellikle İstanbul ve Antalya gibi illerimizde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bu illerimizde bulunan ve yapılaşmaya maruz kalan alanların 
çoğunlukla kullanıcısı orman köylüsü değildir. Bu kullanıcılar kullandıkları 
arazileri ya doğrudan orman köylüsünden satın almışlar yada kendileri 
bizzat ormandan açmışlardır. 2-B arazilerindeki yapılaşma oranı  kıyı 
bölgelerimizde daha yaygınken diğer bölgelerimizde daha düşük bir orana 
sahiptir. Özellikle İstanbul’un Beykoz ve Sultanbeyli ilçelerinde yapılan 
kaçak binaların hangilerinin 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini 
kaybetmiş arazilerde, hangilerinin bu tarihten sonra orman niteliğini 
kaybetmiş arazilerde yapıldığını tespit etmek ve objektif bir şekilde kadastro 
tutanağında belirtmek çok titiz bir çalışmayı ve bu işte çalışanların etkili bir 
şekilde denetimini gerektirmektedir. Başka bir deyişle, kaçak yapıların 2-B 
kapsamına girip girmediği kaçak yapının inşa edildiği yıla göre değil, 
üzerine kaçak yapı inşa edilen arazinin 1981 yılından önce orman niteliğini 
kaybedip kaybetmediğine göre belirlenmektedir. Bu durumda olan yerlerde; 
1981 yılından önceki Harita Genel Komutanlığı veya ilgili kuruluşlar 
tarafından hazırlanan haritalar ve bu haritaların yapımında kullanılan veya 
diğer kuruluşlarca çekilen hava fotoğrafları, tahdit ve kadastro harita ve 
tutanakları, amenajman planları, mahalli orman arşiv ve dosyalarındaki suç 
tutanakları, dava takip defterleri, mahkeme ilamları, şehir, kasaba ve 
köylere ait sınır, halihazır harita ve imar planları ve benzeri yazılı belgeler, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan kadastro ve tapulama 
işlemine ilişkin kayıtlar, Özel İdare vergi kayıtları ve diğer belgeler 
kullanılarak sorun aşılmaya çalışılmalıdır.  
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Atbaşoğlu (2009), Cumhuriyet Gazetesinde 17-18, 20 Ocak 2006 
tarihlerinde yayınlanan "2/B Dayatmasında Yeni Senaryo"  adlı yazı 
dizisinde, bu konuya dikkati çekerek dava dosyalarında yer alan bilirkişi 
raporlarında açma tarihi olarak 1981 yılından önceki bir tarihin yazıldığını 
belirtmektedir (www.yapitr.com). Bunu genelleştirmek yanlış olsa da, 
uyarıları dikkate alarak titiz bir çalışma yapılması sorunların çözümünde 
önemli bir basamak olacaktır    
31.12.1981 yılından sonra orman alanlarına yapılan kaçak binaların af 
kapsamına alınmaması ve yıkılarak veya el konularak tasfiye edilmesi 
önerisi uygulamaya konulduğunda, pek çok sosyal probleme neden olacağı 
ortadadır. Bu yerleşim alanları Anayasal çerçevede 2-B arazisi değildir. Bu 
alanlar mevcut Orman Kanununun 93. Maddesine göre ihtiyaç görüldüğü 
takdirde ormancılık veya diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir ya da 
üzerindeki yapılar yıkılmak zorundadır, bunun dışında bir işlem yapılamaz 
niteliktedir. Ancak bu tür arazilerdeki yoğun yapılaşma bahse konu çözüm 
önerisinin uygulama olanağını sınırlandırmaktadır. Örneğin,  Sultanbeyli 
gibi bazı ilçelerde orman arazisine yapılan binaların çoğunun 1981 yılından 
sonra yapıldığı tespit edilmiştir. Bir ilçedeki binaların yarısına yakınının 
yıkılarak tekrar orman haline dönüştürülmesi işlemi kolay kolay yerine 
getirilebilecek bir eylem değildir. Kanaatimizce, ileriki yıllarda bu tür 
yerleşim alanlarıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılması gündeme 
gelebilecektir.   

2-B sahalarının bedelsiz olarak orman köylüsüne tarımsal amaçlı 
kullanılmak üzere devredilmesi görüşünün, bazı bölgelerimizde uygulama 
olanağı bulunmaktadır. Ancak İstanbul başta olmak üzere kıyı 
bölgelerimizdeki yoğun olarak yapılaşmaya maruz kalmış ve kullanıcılarının 
çoğunun orman köylüsü olmadığı 2-B sahalarında uygulanması olanaklı 
görülmemektedir. Orman köylülerini getirip bu illerimizdeki 2-B sahalarını 
bu kişilere devretmek mümkün olmadığına göre, fiilen kaçak yapılaşmaya 
maruz kalmış ve arazi değeri çok kıymetli bu tür arazilerdeki problemler, 
orman köylüsüne yönelik çözüm önerileri kapsamında 
değerlendirilmemelidir. 

2-B sahalarının kullanım durumu ile ilgili envanter yapılması ve 
kullanıcılarının kadastro tutanağında belirtilmesi,  Anayasa Mahkemesinin 
30/03/1993 tarihli ve E:1992/48, K:1993/14 sayılı kararıyla iptal edilmişti. 
Ancak 5831 sayılı Kanunla yeniden düzenlenerek kullanım kadastrosunun 
yapılmasına imkan sağlanmıştır.  

Orman köylülerine tarımsal faaliyet kapsamında 2-B sahalarının sera 
amacıyla tahsis edilmesi önerilmektedir. Çoğunluğu Mersin ve Antalya gibi 
güney illerimizde olmak üzere 2-B arazilerinde zaten çok miktarda sera 
bulunmaktadır. Bunların ne kadarının orman köylüsüne ne kadarının orman 
köylüsü olmayan kişilere ait olduğu ancak kullanım kadastrosu sonucunda 
ortaya çıkarılabilecektir. Orman köylüsü olmayanların ise bundan ne şekilde 
yararlanabileceği belli değildir.  
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2-B sorununun çözümüne yönelik Anayasa değişikliği ile ilgili farklı çözüm 
önerileri vardır. Çözüm önerilerinin bir kısmı orman sınırları dışına çıkarma 
işleminin zorlaştırılmasını, bir kısmı 170. maddenin yeniden düzenlenerek 
orman dışına çıkarılan yerlerin serbestçe değerlendirilmesinin önünün 
açılmasını, bir kısmı orman dışına çıkarma işlemini düzenleyen yasaların 
yürürlükten kaldırılmasını, bir kısmı ise orman dışına çıkarma işleminin 
geçici madde ile düzenlenmesini savunmaktadır. Yani her kesim kendi 
çözüm önerilerine uygun yasa değişikliği önerisinde bulunmaktadır. Bu 
durumda yasalar nasıl değiştirilirse değiştirilsin toplumun tüm kesimlerini 
memnun etmeyeceği görünmektedir.  

Orman vasfının kaybolmasına gerekçe teşkil eden nitelik kaybının yeniden 
tanımlanması önerilmektedir. Gerçekten de bir ormanın normal şartlarda 
orman niteliğini kaybetmesi mümkün değildir. Ancak, çok büyük doğal 
afetler sonucunda orman niteliğini kaybettirecek bir durum oluşabilir. O 
halde orman niteliğinin kaybedilmesi ancak insan müdahalesi neticesinde 
ortaya çıkabilecek bir durumdur. Kanunlarımızda bir taraftan orman 
suçlarına ceza öngörülmüşken diğer taraftan nitelik kaybı gerekçesiyle bazı 
arazilerin orman dışına çıkarılması bir çelişki olarak görülmektedir. Bu 
çelişkinin giderilmesi için mevzuatlarda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

2-B sahalarını işgal edenlerden ecrimisil alınması önerilmektedir. Ecrimisil 
genel olarak, işgalcilerin işgal ettikleri arazi için ödedikleri yıllık bedel olarak 
ifade edilmektedir. 6831 sayılı Kanunun 2. maddesinin son fıkrası,” Bu 
maddenin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 
11 ve 12. maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli 
karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri 
tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.” şeklinde hüküm içermektedir. O 
nedenle kanunun ilgili maddesi değiştirilmeden ecrimisil alınması mümkün 
değildir. Anayasa Mahkemesince 2-B sahalarının satış işlemi iptal edildiği 
ve hukuki olarak artık 2-B satışı mümkün olmadığına göre bu alanları işgal 
edenlerden Anayasa Mahkemesinin kararının yayınlandığı 2002 yılından 
itibaren, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uyarınca ecrimisil 
alınabileceğine ilişkin görüşler de bulunmaktadır. Ecrimisil sorunun çözümü 
öncesinde geçici olarak alınabilir. Ancak yıllık bedelin gerçekçi olarak tespit 
edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu sahaların zilyetlik yoluyla 
kazandırıcı zaman aşımı kapsamında mülk edinilemeyeceği, ilgili 
kanunlarda belirtilmelidir.  

2-B sahalarının kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi 
önerilmektedir. Bu çözüm önerisi medyanın da ön plana çıkarmasıyla 
kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştır. Çeşitli kesimlerce, 2-B sahalarının 
işgalcilerine satılarak tapulu mülkleri haline dönüştürülmesine göre daha 
adaletli bir uygulama olacağı belirtilmektedir. Bu tür yerleşim yerlerinde 
TOKİ veya belediyelerce modern kentler yapılacak ve buralardan 2-B 
işgalcisi olmayan vatandaşların da yararlanması sağlanacaktır. Kentsel 
dönüşümü savunanlarca, yeni yapılacak siteler arasında tesis edilecek yeşil 
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alanlarla, Türkiye’nin yeşil alan varlığına da katkıda bulunulacağı öne 
sürülmektedir.   

Tüm bu görüş ve değerlendirmeler ışığında 2-B maddesinden kaynaklanan 
sorunların giderilmesi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili 
kanaatlerimizi şöyle sıralayabiliriz: 

2-B maddesinin kentsel alanlarda yol açtığı gecekondulaşma ve çarpık 
kentleşme sorununun ortadan kaldırılması, öncelikle 1950’li yıllardan 
itibaren başlayan ve günümüzde hızı kesilmiş olsa da hala devam eden, 
kırsal alanlardan kentlere doğru olan göçlerin ve buna bağlı olarak şehirler 
üzerindeki nüfus ve sosyal baskının azaltılması ile sağlanabilir. Bunun için 
de devletin bir kısım kaynaklarının kırsal alanların cazibe merkezi haline 
dönüştürülmesi maksadıyla kullanılması gerekmektedir. Ekonomik ve 
sosyal yönden belli bir refah seviyesine ulaşan kırsal alanlarda dışarıya 
yapılan göç azaldığı gibi tersine göçler de başlayabilecektir.  

Türkiye’nin orman alanlarının en büyük problemlerinden biri de orman 
kadastrosu ve arazi kadastrosunun bir türlü bitirilememesidir. 1937 yılında 
çıkarılan 3116 sayılı Kanuna göre beş yılda bitirilmesi öngörülen orman 
kadastro çalışmalarının aradan geçen 72 yıla rağmen ancak %80’lik kısmı 
bitirilebilmiş, orman kadastro çalışmaları tamamlanan alanların ise ancak 
%28,2’sinde tescil çalışmalarının yapılabilmiştir. Kadastro çalışmalarının 
tamamlanamaması, 2-B sorununu daha da karmaşık hale getirmektedir. 2-
B maddesine göre bir yerin orman dışına çıkarılabilmesi için esas alınan 
31.12.1981 yılından uzaklaştıkça, orman dışına çıkarılacak alanların tespiti 
gittikçe zorlaşmakta ve bu durum 2-B çalışmalarında hatalara yol açmaktadır.  

2-B sahalarındaki problemlerin çözümü için öncelikle bu sahalarla ilgili 
kullanım envanteri yapılmalı ve ne maksatla kullanıldıkları tespit edilmelidir. 
Yapılan tespitler neticesinde fiilen yaylak, otlak ve kışlak olarak kullanılan 
alanlar köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmeli, bu alanların tahsis amacı 
dışında kullanılmalarına izin verilmemelidir.  

Fiilen boş durumda olup orman plantasyonuna elverişli alanlar, Çevre ve 
Orman Bakanlığına devredilmeli ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden 
orman haline getirilmelidirler.  

Fiilen tarla ve bahçe olarak kullanılan sahalar öncelik orman köylülerinde 
olmak üzere kullanıcılarına satılmalı ancak, bu satış işlemlerine konu 
olacak tarlalar için alan sınırlaması konularak arazilerin belli ellerde 
toplanmasına engel olunmalıdır.  

Yapılaşmaya maruz kalmış 2-B sahalarının işgalcilerine doğrudan satılarak 
tapu verilmesi ilk çözüm yolu olarak düşünülmemeli, ancak diğer çözüm 
yöntemleri başarısız olduğu takdirde bu seçenek uygulamaya konulmalıdır. 
Çünkü Türkiye’de 1945 yılından beri hayata geçirilen 10’un üzerinde imar 
ve gecekondu affı kaçak yapılaşmayı engelleyememiş tam tersine, hazine 
arazilerini rant kapısı olarak gören kimselere yeni fırsatlar yaratmıştır. 2-B 
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sahalarının işgalcilerine satılması da aynı mahiyette bir sonuçla 
karşılaşılmasına yol açabilecektir.  

Yerleşim alanı haline gelmiş 2-B sahalarında, kentsel dönüşüm projeleriyle 
toplu konutlar inşa edilmesi, sorunun çözümü için üzerinde durulması ve 
tartışılması gereken uygun bir yöntem olarak görülmektedir. Anayasanın 
57. maddesi, “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir 
planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca 
toplu konut teşebbüslerini destekler” şeklindedir. 5393 sayılı belediye 
kanununun 69. maddesinde, belediyelerin görevleri arasında toplu konut 
yapılması da sayılmıştır. Bu doğrultuda kentsel dönüşüm projesi dâhilinde 
TOKİ veya belediyelerce toplu konutlar inşa edilebilir. Kentsel dönüşüm 
projeleri kapsamında yapılan toplu konutlardan, öncelikle 2-B işgalcilerinin 
hak sahibi olması sağlanmalı, diğer konutlar ise vatandaşlara satılmalıdır. 
Böylelikle hem 2-B sahalarını bir şekilde işgal etmiş veya daha önce işgal 
edenlerden belli bir ücretle satın almış ve maddi bir külfet altına girerek 
konut yapmış vatandaşlar mağdur edilmemiş, hem de daha fazla 
vatandaşın bu alanlardan yararlanması sağlanmış olacaktır.  Bu yöntemin 
zorluğu, 2-B sahalarındaki yerleşim alanlarının tümünün Sultanbeyli 
örneğinde olduğu gibi toplu yerleşim yeri olmayıp çoğu yerde dağınık 
yapıda olmasıdır. Bu tür yerlerde detaylı bir çalışma yapılarak yerleşim 
alanlarının envanteri çıkarılmalı, toplu yerleşim alanlarının haricinde tek tek 
ve dağınık halde bulunan konutlara tapu vermekten ziyade, bu konutların 
sahiplerinin de toplu konutlardan hak sahibi olmaları sağlanmalı, bu tür 
dağınık yapıda konutların bulunduğu 2-B sahaları ise devletçe uygun 
şekilde değerlendirilmelidir. Kullanıcısının tamamına yakınının orman 
köylüsü olduğu orman köylerinde bulunan yerleşim alanları ise orman 
köylüleri mağdur edilmeden, ayrı bir kapsamda ele alınmalıdır. Kentsel 
dönüşüm projesi kapsamında yapılacak çalışmalarla, plansız ve düzensiz 
yerleşim yerleri ortadan kaldırılarak, yerine altyapısı ve sosyal tesisleriyle 
modern kentler kurulacak, aynı zamanda bir hukuk devletinde olmaması 
gereken kaçak yapılaşma gibi hukuksuz bir oluşuma son verilmiş olacaktır. 
Üzerinde fabrika ve tesis bulunan 2-B sahaları uygun bedellerle fabrika 
veya tesis sahiplerine satılabilir. Böylece, hem ülke ekonomisine zarar 
verilmemiş hem de çalışanlar mağdur edilmemiş olur. 

Yukarıda bahsedilen çözüm önerilerinin hayata geçirilebilmesi için öncelikle 
Anayasa değişikliği gerekmektedir. Çünkü Anayasa Mahkemesinin 2001 
yılındaki kararı ile şu an 2-B sahalarında orman köylülerinin yerleştirilmesi 
veya orman köylerine tahsis dışında herhangi bir işlem yapılamamaktadır. 
Anayasa değişikliğinden sonra ise 2-B sahalarının satış işlemlerini 
düzenleyen ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Tüm bu 
işlemler bittikten sonra, aynı sorunların tekrar yaşanmaması için 
Anayasanın 169. maddesinin 4. fıkrası, 170. maddesi ve 6831 sayılı Orman 
Kanununun 2-B maddesi değiştirilerek, orman dışına çıkarma işleminin 
mevzuatlarımızdan tamamen çıkarılması uygun olacaktır. 
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ÇORUH HAVZASI UZUNDERE VADİSİNİN KIRSAL  
REKREASYON PLANLAMASI YÖNÜNDEN  

SUYA DAYALI OLANAKLARI 
 

Doç.Dr. Faris KARAHAN*    Tuba ORHAN**                  

ÖZET 
 
Suya dayalı rekreasyon, insanların suyun doğal ve kültürel zenginliklerine dönük dinlenme 
ve yitirilen enerjinin yeniden kazanılması eğilimleridir. Çoruh Havzası Uzundere Vadisi’nde, 
suya dayalı birçok rekreasyonel faaliyete potansiyel oluşturan Tortum Çayı, Yıkıklar 
(Yedigöller), Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, mevsimlik göl ve şelaleler, rekreasyonel 
aktivitelerin yoğunlaşabileceği alanlar olarak belirmektedir. Bu çalışmada Çoruh Havzası 
Uzundere Vadisi’nde önerilen su ile doğrudan ilişkili suya dayalı rekreasyon etkinliklerini 
sınıflandırdığımızda: 1) Botçuluk ve motorlu su araçlarıyla gezinti, 2) kürekçilik, 3) 
yelkencilik, 4) su kayağı, 5) olta balıkçılığı, 6) rafting, 7) yüzme, 8) sandalla gezinti, 9) kano 
etkinlikleri şeklindedir. Su ile dolaylı ilişkili suya dayalı rekreasyon etkinlikleri ise: 1) Piknik 
aktiviteleri, 2) yürüyüş, 3) doğa yürüyüşü (trekking), 4) kamping, 5) manzara seyri ve 
fotoğrafçılık, 6) kuş gözlemciliği şeklinde sınıflandırılmıştır. Ekoturizm ve rekreasyonun 
sürdürülebilirliği için kaynak değeri yüksek su varlıklarının korunması ve yörenin ekoturizm 
potansiyelinin en önemli girdisi olduğunun unutulmaması gereklidir.  
Anahtar Kelimeler: Çoruh Havzası, Uzundere Vadisi, Kırsal Rekreasyon Planlaması, Suya 
Dayalı Rekreasyon,  

WATER-BASED OPPORTUNITIES WITH REGARD TO RURAL RECREATIONAL 
PLANNING IN UZUNDERE VALLEY OF CHORUH BASIN 

ABSTRACT 
Water-based recreation is the trends to rest and to regain lost energy that makinds aimed at 
natural and cultural richness of the water. Tortum Creek, Yıkıklar (Seven lakes), Tortum 
Lake, Tortum Falls, seasonal lakes and waterfalls is known as districts to be intense of 
recreational activities in Uzundere Valley of Choruh Basin. In this study, directly related with 
water, water-based recreational activities in Uzundere Valley of Choruh Basin can classfy: 1) 
Boating and tour with motorized water vehicles, 2) rowing, 3) sailing, 4) water skiing, 5) 
fishing sports, 6) rafting, 7) swimming, 8) tour with rowboat, 9) canoeing. Indirectly 
associated with water and water-based recreational activities are: 1) Picnic activities, 2) 
hiking (trekking), 3) camping, 4) scenic cruising and photography, 5) birding. It requires to be 
unforgetten protecting of high value water resources and being most important input of 
ecotourism potential in this area for continuation of ecotourism and recreational. 
Keywords: Choruh Basin, Uzundere Valley, Rural Recreational Planning, Water-Based 
Recreation 
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çevre sorunları yaratmıştır. 19 yy’dan sonra endüstriyel ve teknolojik 
alandaki gelişmelerin ortaya çıkarmış olduğu plansız ve sağlıksız 
kentleşme insanların fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönden pek çok 
sorunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle, kent çevresinde görülen 
olumsuz sonuçlar, insan-çevre ilişkisinin sağlıklı biçimde yürümesini 
sağlayacak rekreasyon alanlarına olan gereksinimi arttırmaktadır. Bir 
yandan rekreasyon gereksiniminin artması, diğer bir yandan yoğun 
yerleşim alanlarında rekreasyon olanaklarının giderek azalmasından dolayı 
kıyısal alanlara talep giderek artmaktadır. İnsanın sağlıklı yaşamak ve 
verimli çalışmak için bozulan bütünlüğe dilediği aktivitelerle yeniden 
erişmesi olayı olarak tanımlanabilen rekreasyon insan yaşamının ayrılmaz 
bir parçasıdır. 

Rekreasyon, yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma 
anlamına gelen Latince “re-tekrar” ve “create-yaratma” sözcüklerinden 
türemiş olup, bir şeyin yeniden yaratılması ya da kazanılması anlamına 
gelir (AKTEN, 2003). Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanları 
değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu ise, bireylerin ya da toplumsal 
kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve 
eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır. İnsanlar, çeşitli büyüklük ve 
zamanlarda ortaya çıkan boş zamanlarında; uzaklaşmak, dinlenmek, hava 
değişimi, gezme-görme, sağlık, beraber olma, heyecan duyma, farklı 
yaşantılar elde etme gibi pek çok amaçla, ev dışında veya ev içinde, açık 
veye kapalı alanlarda ya da pasif-aktif şekillerde, kent içinde veya kırsal 
alanlarda etkinliklere katılmaktadırlar. Rekreasyon insanların boş 
zamanlarında yaptıkları bu etkinlikleri ifade eden bir kavramdır ve insanın 
çalışma saatleri dışındaki boş zamanında katıldığı faaliyetlerle ilgilidir 
(KARAKÜÇÜK, 1999). Rekreasyona ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen, ya 
da insanları rekreasyona ulaştıran etkenlerin tümü rekreasyonel aktivite 
olarak adlandırılmaktadır. İnsandan kaynaklanan ve insana ait bir eylem 
olan rekreasyon aktiviteleri; zamana, mekana ya da diğer bazı özelliklere 
bağlı olarak çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır (ÖZKAN, 2001). 
Rekreasyon kişilerin serbest zamanları içersinde, günlük yasamın sıkıcı, 
disiplinli ve monoton geçen çalışmasının etkisinden kurtulmak, dinlenmek 
ve hoşça vakit geçirmek amacıyla gösterdikleri çeşitli aktiviteleri 
içermektedir. Daha açık bir ifade ile rekreasyon, yıpranan bünyenin 
yenilenmesi, tazelik ve enerji kazanması ile yeni ve verimli bir çalışma 
devresi için yapılan hazırlıktır (UZUN ve ALTUNKASA, 1991).  

BAYRAKTAR (1972) rekreasyon kavramına oldukça değişik bir açıdan 
bakarak, kesin bir tanımlama yapmak yerine, daha çok rekreasyonun içeriği 
üzerinde durmaktadır. Bu müellife göre, öncelikle zevk almaya yönelik 
eğlence, dinlenme, öğrenme ve gezi gibi boş zamanları değerlendirme 
olanakları rekreasyon kavramı içinde düşünülmekte, ayrıca zevk ve 
öğrenme öğelerinin önemleri üzerinde durulmaktadır. TOCHER ve DRİVER 
(1970)’da aynı şekilde belirli bir tanım vermemekte, ancak rekreasyonun 
çalışma karşıtı bir kavram olduğunu ve çalışma dışı bos zamanlarda 
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gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerin bu kavramın sınırları içinde 
düşünülebileceğini savunmaktadır. Bu görüşe göre, genellikle yeniden 
güçlenme, yasamın monotonluğundan kurtulma ve zevk alma amaçlarına 
yönelik etkinlikler, rekreasyon kavramı içine girmektedir. 

UZUN ve ALTUNKASA (1991), rekreasyonel aktiviteleri ve alanları 
sınıflandırmıştır. Rekreasyonel aktiviteleri sınıflandırmada ilk asama, 
kaynak ve kullanım açısından aynı sınıfa giren kitlesel rekreasyon 
aktivitelerinin belirlenmesidir. İkinci aşama; her sınıftaki farklı rekreasyonel 
eylemler arasında taşıma kapasiteleri, standartlar ve yardımcı diğer 
unsurlar açısından benzerlik ve diğer ilişkileri analiz etmektir. Bu özellikler 
göz önüne alınarak rekreasyonel aktiviteler 4 temel kategori içerisinde 
sınıflandırılabilirler:  

i) Fiziksel rekreasyon aktiviteleri: Çoğunlukla fiziksel bir güç harcayarak 
yerine getirilen eylemlerdir.  

ii) Sosyal rekreasyon aktiviteleri: Sosyal ilişki ve etkileşimler sonucunda 
ortaya çıkan eylemlerdir. 

iii) Düşünceye dayalı (mental) rekreasyon aktiviteleri: Kültür, eğitim, 
yaratıcılık ve estetik ağırlıklı rekreasyon eylemleridir.  

iv) Çevreye dayalı rekreasyon aktiviteleri: Rekreasyon alanının içerdiği bitki 
örtüsü, su yüzeyleri, çekici manzaralar, yaban hayatı gibi unsurlara 
bağlı olarak yapılan eylemlerdir. 

Rekreatif etkinlik alanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da 5 grupta 
toplanarak etkinliklerin listesi çıkartılmıştır (KTB, 1989). Buna göre rekreatif 
etkinlik alanları: 

i) Deniz ve Kum: Kanoculuk, deniz motorları, yüzme, zıpkınla balıkçılık 
yatçılık, rüzgarsörfü, dalgıçlık, kürekçilik, su kayağı. 

ii) Dağcılık, Kış sporları: Dağcılık, buz dansı, kaya tırmanışları, kar futbol, 
buz festivali, buz heykeltraşçılığı, alp kayağı, kuzey disiplini kayak, 
yelkenli kayak. 

iii) Tabiat ve yeşil turizmi: Arıcılık, botanik, gençlik kampları, avcılık, 
madencilik, nehir yolculuğu, hayvan eğiticiliği, çiftçilik, jeoloji, ornitoloji, 
hayvan gözetleme ve izleme, balıkçılık, salcılık. 

iv) Sosyal hayat ilişkileri: Bowling, müzik festivalleri, briç, sıcak hava 
balonculuk, paraşütçülük, sağlık çiftliği, paten, tenis, okçuluk 

v) Kültür, sanat ve elişleri: Uçak modelciliği, antikacılık, çiçek tanzimi, 
astroloji, astronomi, mücevher yapma, el işleri, nakış, sinema, video, 
modern dans, klasik dans, satranç, makrame, kuklacılık, müzik, 
fotoğrafçılık, heykelcilik vb. (KARAKÜÇÜK, 1997). 
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GÜLEZ (1989) rekreasyonu; dört ayrı grupta sınıflandırmıştır. Bunlar ise: 

i) Etkinlik Çeşidine Göre Sınıflandırma: Rekreasyonel etkinliğin 
hareketliliğine ve çeşidine göre yapılmış olan bu sınıflandırmada, 
rekreasyon etkinlikleri 1. Aktif Rekreasyon (etken rekreasyon), 2. 
Pasif Rekreasyon (edilgen rekreasyon). Aktif rekreasyon; fiziksel bir 
katılımın söz konusu olduğu, genelde bir organizasyon ve özel bir 
beceriyi gerektiren rekreasyon çeşididir.  Pasif rekreasyon ise; önemli 
bir fiziksel çaba harcamaksızın yapılan rekreasyon etkinlikleridir.  

ii) Yerel Sınıflandırma: Rekreasyon eylemlerinin yerleşim merkezleri 
içinde veya dışında olmasına göre yapılan bir sınıflandırma şeklidir. 1. 
Kentsel Rekreasyon, 2. Kırsal Rekreasyon olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Kentsel rekreasyon kent içindeki mekanlarda yapılır, 
kırsal rekreasyon ise kent dışı kırsal mekanlarda yapılan rekreasyon 
çeşididir. 

iii) Yapısal Sınıflandırma: Rekreasyon mekanının temel yapısal özelliğine 
göre yapılan bu sınıflandırmada rekreasyon; 1. Kapalıyer 
Rekreasyonu, 2. Açıkhava Rekreasyonudur. Kapalıyer rekreasyonu 
kapalı mekanlarda yapılırken, açıkhava rekreasyonu ise, açıkhava ve 
doğa koşullarına bağlı, daha geniş kapsamlı ve kişilere daha geniş 
hareket olanağı sağlayan bir rekreasyon grubudur. 

iv) Zamansal Sınıflandırma: Rekreasyon bu sınıflandırmada; günlük 
rekreasyon, tatil rekreasyonu ve değişken rekreasyon olmak üzere üç 
gruba ayrılmıştır. Günlük rekreasyon gün içindeki serbest (boş) 
zamanlarda yapılmaktadır. Bu zamanlar ise; büyükler için çalışma 
arasındaki serbest zamanlar, çocuklar için okuldaki oyun zamanları ve 
akşam üzeri okulun ve çalışmanın bitmesi ile başlayan serbest 
zamanlardır. Tatil rekreasyonu ise; hafta sonu, bayram, yıllık tatillerde 
oluşan serbest zamanlarda yapılan bir rekreasyon grubudur. Değişken 
rekreasyon ise, emeklilik sonrası yapılan rekreasyon etkinlikleridir. 

Rekreasyon artık çağımız toplumlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. 
Toplumların yaşamında bu kadar önemli olan rekreasyon olgusu pek çok 
faktörün etkisi altındadır. Bunların en önemlileri rekreasyonel doğal 
faktörler, rekreasyonel alt ve üst yapı faktörleri ile rekreasyonel sosyal 
faktörlerdir. Bir alanın rekreasyonel değerini belirleyen en önemli olgu ise 
doğal olaylarla oluşmuş olan rekreasyonel doğal faktörlerdir. Doğal 
faktörler, fiziksel peyzaj elemanları olan klasik anlamdaki jeo faktörlerden 
oluşmaktadır (ALBAY, 2006). 

20.yüzyılın son çeyreğinde, artık doğayı ve doğanın ayrılmaz bir parçası 
olan insanı, hatta tüm yaşamı tehdit eden birçok olumsuz faktör nedeniyle, 
günümüz insanının toplumsal ve fiziksel çevre koşullan ile denge durumu 
bozulmaya başlamış, sağlıklı ve mutlu olabilmesi güçleşmiştir. Bununla 
mücadele için insanlar sessizliğe ve doğaya yakın bir rekreasyona ihtiyaç 
duymuşlardır. Doğada rekreasyon faaliyetlerine duyulan gereksinimin artış 
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nedenlerinin başında sanayileşme ve kentleşme gelmektedir. Bu konu ile 
ilgili olarak sanayileşme ve kentleşme kavramları birlikte ele alınmaktadır. 
Çünkü çağımızda sanayileşmenin kentleşme olgusunu ortaya çıkarması 
kadar, kentleşmenin de sanayileşmeyi getirmesi, doğal olarak bir neden-
sonuç ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu etkileşimin nedenlerine 
bakıldığında kentleşmenin ya da sanayileşmenin insanları tatil yapmaya 
itme nedenleri daha iyi anlaşılabilmektedir. Kentsel alanlarda yaşayanların, 
kent yaşamının monotonluğu ve bunalımından kaçma arzusu, turizm ve 
rekreasyon faaliyetlerini etkileyen önemli faktörlerden birisidir (SAĞCAN, 
1986). Kentlerde yoğunlaşan çevre sorunlarıyla birlikte zorlaşan yaşam 
şartlarıyla da mücadele içinde olan günümüz insanı; bedensel, psikolojik ve 
sosyal sorunlarıyla içice yaşamak zorunda kalmaktadır. İnsanda ve onun 
yaşadığı çevrede oluşan bu olumsuz değişim, çağımız insanının 
rekreasyon gereksiniminin büyük ölçüde artmasına yol açmaktadır. Bu 
durumda kentli, zaman zaman rekreasyona ulaşmak amacıyla, bir parçası 
olduğu ancak koparıldığı doğaya geçici de olsa dönmenin yollarını 
aramaktadır. Bununla beraber kent yakın çevrelerinde doğal nitelikli, 
işlevsel kırsal rekreasyon alanlarının çok az bulunması ve var olanlarında 
giderek azalması; insanların ekonomik imkanları ve zamanlan ölçüsünde, 
rekreasyonel amaçlarla çok daha uzak yörelerdeki rekreasyonel turizm 
alanlarına yönelmelerini zorunlu hale getirmektedir (ÖZKAN ve KAPLAN, 
1992). Sonuçta günümüz insanı, sağlıksız ve monoton kent yaşamından 
uzaklaşarak doğaya dönmekte, doğal turizm kaynaklarından da 
yararlanmak üzere doğada rekreasyon faaliyetlerine yönelmektedir. 

a) Kırsal Mekanlarda Su Olgusu 

Su, en kısa anlamla hayatın kaynağıdır. Canlıların yaşaması için sunulmuş 
bir ayrıcalık olup fiziksel ve ruhsal açıdan ihtiyaçtır. Bu ayrıcalık bazen 
insanlara az gelir kurak kalır toprak, bazen ise fazla gelir, seller olur, 
insanoğlu bu kaynağı yok etmenin yollarını arar. Ama bazen bu ayrıcalığın 
varlığı veya yokluğu anlaşılmaz, bu da insanlara suyun ne kadar önemli bir 
nimet olduğunu unutturur. Tarih boyunca su, insan yaşamının temel 
elemanlarından biri olmuştur. Su ile insanlar yıkanmış, bitkiler sulanmış, 
yaşamak için ana içeceğimiz olmuştur. Doğal su kaynakları tüm dünya 
coğrafyasını bir ağ gibi örmüş, zamanın ilerlemesi ile bu doğal su 
kaynaklarına yasamın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapay su kaynak 
ve elemanları eklenmiştir. Kırsal alanlardaki doğal kaynaklar kentsel 
alanlara zaman zaman sokulmuş, sokulamadığı bölgelerde ise bir şekilde 
yapayları oluşturulmuş, kent ve kentlinin su ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır 
(ÖNEN, 2007). Deniz ve nehirler birçok yerleşime hayat vermiş ve 
genellikle yer seçiminin ana nedenlerinden biri olmuştur. Suyun çevredeki 
varlığı sadece göllerin, derelerin, nehirlerin ve körfezlerin, mevcudiyetinden 
çok daha karmaşıktır. Su, arazinin şeklini ve bitki örtüsünü etkilediği ve 
onlardan etkilendiği için peyzaja imza atar (CENDERE, 1998) 
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Tarih boyunca su kenarları insanoğlunun yiyecek, yerleşme, çoğalma ve 
öğrenmeyi sağlayabildiği en ideal yaşam alanlarından biri olma görevini 
üstlenmiştir. Su, işlevsel açıdan sağladığı kolaylıklar yanında uygun iklimsel 
özellikler, manzara ve eğlenceli zaman geçirilebilecek alanlar da 
sunmaktadır. Tüm bunların dışında su, şüphesiz tüm canlı varlıkların 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel bir ihtiyaçtır (HAMAMCIOĞLU, 
2005). Su kenarları karayolu ile suyolu ulaşımının birleştiği noktada doğal 
bir ortamdan farklı fiziksel özelliklere sahip diğer bir doğal ortama geçiş 
mekanlarıdır. İnsan yerleşmeleri ve evrimi sürecinde suyun varlığı 
insanların suya dayalı bir kültürü oluşturmalarında önemli bir veridir. Su, 
kentlerin kurulmasında coğrafya, savunma, ekonomi, teknoloji, ulaşım, 
sosyal ve kültürel yaşam, ekoloji gibi gelişme süreci dinamiklerinin 
şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle kara ile suyun 
karşılıklı ilişkisine bağlı olarak farklı işlevlerin geliştiği ve bu işlevlere bağlı 
olarak zaman içinde kentin gelişimini etkileyen, rolünü belirleyen, kentle 
bütünleşerek kimlik kazandıran en önemli parçası olmuştur (KILIÇ, 2001). 

Su öğesi, doğasından kaynaklanan, sessiz bir göl manzarasından, kıyıdaki 
kayaları döven dalgaların görüntüsüne kadar çeşitli halleri içeren, 
uyandırdığı yalnızlık duygusu, doğaüstü farklılığı, samimi serin atmosferi ve 
bos zaman faaliyetleri için yarattığı fırsatlar bütünü ile geçmişte ve 
günümüzde rağbet gören çok hoş bir tasarım elemanı olmuştur (WYLSON, 
1986). Su, güzel bir kompozisyon için tamamen gerekli olmadığı halde, 
sıklıkla rastlanan belli baslı bir niteliktir. Her duruma kendini uyduran 
peyzajdaki en ilginç obje olup, bir kösede duran girintideki vakadır, uzaktan 
gözü cezbeder, yaklaşmaya davet eder, yakınında olunca zevk verir, 
boşluğun sıkıcılığına neşe katar, en kalabalık manzarayı zenginleştirir, 
şekil, stil ve kapsam olarak en büyüğüne eşdeğer gelir ya da, en azına 
adapte olur, sessiz manzaranın dinginliğini yumuşatacak sakin bir alana 
yayılabilir, dolambaçlı acele ederek neşeye parıltı ve romantik duruma 
müsriflik katar (FAIRBROTHER, 1976). 

Kırsal alanlarda suyun kullanımı ile ilgili sorunlar özellikle son 20 yıl 
içerisinde kendini göstermeye başlamıştır. Bu yıllarda Türkiye hızla 
kentleşmeye başlamış, kırdan kente göçle birlikte, kırsal alanda kalan 
insanlar kentsel yaşamın çekiciliklerini bulundukları ortama taşımaya 
başlamışlar, tarımsal aktivitelerde ise daha çok verim almak amacı ile 
çevreye zarar veren gübre, ilaç ve besin maddesi gibi doğal ya da yapay 
ama geri dönüşümü uzun süreçler alan kullanımları benimsemeye 
başlamışlardır. Bu kısa periyotta kırsal alanlarda su kullanım kültürü 
değişmeye başlamıştır. Değişim, suyun kullanımını artırırken, tarımsal ve 
evsel kullanımlarda doğaya zarar veren uygulamaları da beraberinde 
getirmektedir (KARAHAN, 2004). 

Günlük hayatımızda pek çoğumuzun çok fazla önemsemediği, verimsiz ve 
atıl alanlar olarak nitelediği, hatta uzun yıllar sıtma hastalığının kaynağı 
olarak görüldüğü için kurutulan ıslak alanlar; son yıllarda yapılan 
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araştırmalarla gerek doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğinin 
korunmasındaki rolleri, gerekse turizm ve rekreasyonel faaliyetlerle 
ekonomiye sağladığı katkılar nedeniyle tüm dünyada korunması öncelikli 
alanların başında yer almıştır (GÜNGÖR ve YILMAZ 2004).  

Islak alanlar yeryüzündeki başka hiçbir ekosistemle karşılanamayacak işlev 
ve değerlere sahiptir. Başta su kuşları olmak üzere çok zengin yaban 
hayatı barındırmalarının yanı sıra, bölgenin su rejimini düzenler, iklimini 
yumuşatır, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini artırır. 
Balıkçılık, avcılık, sazcılık ve turizm faaliyetleriyle bölge ve ülke 
ekonomisine katkı sağlar. GÜNGÖR ve YILMAZ (2004)’e göre ıslak 
alanların işlevleri: yeraltı suyu depolama; yeraltı suyu boşaltma; taşkın 
kontrolü ve suyun yaydırılması; kıyı tahkimatı ve erozyonu azaltmak; tortu 
tutma; besin tutma ve aktarma; besin zincirini destekleme; balık yaşam 
ortamları; canlılar için yaşam ortamları; aktif rekreasyon şeklindedir. Islak 
alanların ne tür insan etkilerine konu olduğuna ilişkin bir araştırma, su 
ortamında önem sırasına göre; yüzme, sörfçülük, dalma, balık tutma, 
yelken sporları, motorla gezintiler, kano gezintileri, su kayağı ve hava 
yastıklı teknelerle gezme, karadaki etkinliklerin resmini yapma, yürüme, 
çevre gezileri, otomobille gezme, yol dışı araçlarla gezme, piknik, atlı 
gezintiler, av ve otelcilik gibi yapılaşmalar, gelgitler sırasında yem ve midye 
toplama, kuş gözetleme, fotoğrafçılık, uçar avcılığı uygulamalarının yaygın 
olduğunu göstermiştir. Bütün bu etkinliklerin söz konusu bölgelerde 
dolaysız/dolaylı, önemsiz/önemli, bilerek/bilinmeyerek, geçici/sürekli ve 
tümünün ortak bir sonucu olarak kaçınılabilir/kaçınılamaz ürünleri vardır. 
Islak alanlar, olağanüstü dinamik ekolojik sistemlerin etkisi altında oldukları 
için dinlence ve eğlence etkinlikleri, kimi dış etkilerle birlikte ekolojik süreci 
değiştirme ya da çarpıtma sonuçlarını doğurmaktadır (YILMAZ ve ÖZEL, 
1999). 

Bir kıyı alanında yürüyüş, oturma, dinlenme, balık tutma ve manzara 
seyretme gibi halkın her kesimine ve değişik yaş gruplarına hitap edecek 
rekreasyonel aktiviteler yer alabilmektedir. Bunlar kendi içinde pasif ve aktif 
rekreasyonel faaliyetler olarak ikiye ayrılır ki yürüyüş, balık tutma aktif, 
oturma, dinlenme ve manzara seyretme de pasif bölümü oluşturur. Kıyı 
alanı boyunca bu tip aktivitelerin homojen olarak dağılması insanları her 
mevsim hafta içi ve hafta sonu, günün her saatinde kıyı alanına çekmek 
açısından önemlidir. Tek bir ihtiyaca hitap eden kullanımdan çok geniş 
ölçüde kullanıma imkan verecek rekreasyon alanları yaratılması halkın 
kıyıyı birbirleriyle hem de şehir merkeziyle gerek yürüyüş ve bisiklet gibi 
aktif rekreasyona da imkan tanıyacak geçiş yollarıyla bağlanması ve ayrıca 
dinlenme gibi pasif rekreasyon aktiviteleri içinde kıyı bölgesinde sakin 
alanların yaratılması kıyıların 24 saat kullanımını desteklemeye yönelik 
çalışmaların başında gelmektedir. Ormanlık bir bölgede halkın % 65'inin su 
kıyısında yoğunlaştığı saptanmış, yine güzel havalarda Kennemerduinen'de 
ziyaretçilerin %95'i, kapalı havalarda ise %60'ının deniz kıyısında 
dinlendikleri sayımlarla bulunmuştur (RODERKERK, 1961). İsveç'te yapılan 
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araştırmalarda ise hafta sonu ve tatil evlerinin genellikle deniz, göl ve nehir 
kıyılarında yoğunlaştığı görülmüştür. Yine su kıyılarının büyük ölçüde çekici 
bir özelliğinin oluşu nedeniyle, Avrupa'da ilk defa, su kıyılarının korunması 
ile ilgili yasaları çıkaran ülke İsveç olmuştur. Kıyıları özel mülkiyetin 
tasarrufundan korumak amacıyla İsveç'te 300 metrelik kıyı şeridi yerleşim, 
parselasyon, etrafının çevrilerek girişlerin önlenmesi gibi eylemlerden 
arındırılmış ve toplumun yararına açılmıştır (ALBAY, 2006). 

Akar ve durgun su kıyıları, vadi içleri yerleşimleri etkileyen en önemli 
coğrafi etkenlerden biridir. Bu alanlar tarih boyunca özendirici ve 
yerleşmeleri kalıcı olmuştur. Akarsu vadileri, sahip oldukları ekolojik, 
biyolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri ile farklı peyzaj karakteri 
sunarlar. Bu alanlar rekreasyon alanları, görsel nitelikleri ve ulaşıma olan 
katkıları nedeniyle prestij alanları; kentlerin fiziksel yönden biçimlendiren, 
görsel açıdan da anlam kazandıran dominant karakterde peyzaj 
elemanlarıdır. Vadiler ekolojik ve mikroklima koşulları yönünden diğer 
coğrafi formlar arasında ayrı bir öneme sahiptir. Akarsu vadi peyzajları 
morfolojik yapıya bağlı olarak çevrelerine oranla farklı iklimsel karaktere 
sahiptirler. Vadiler diğer yeryüzü şekilleri ile karşılaştırıldıklarında çeşitli 
konularda daha üstün özelliklere sahip oldukları gözlemlenmesine rağmen, 
ülkemizde yakın zamana kadar yerleşmelerin odağı durumunda olan 
akarsularımızın birçoğunun üzeri kapatılmakta ya da drenaj kanalı olarak 
kullanılmaktadır. Akarsular çeşitli atıklarla sürekli olarak kirletilmekte, üzeri 
kapatılmakta ya da kanallar içine alınarak doğal görünümlerinden 
uzaklaştırılmaktadır. Buna rağmen birçok ülkede akarsu vadilerinin 
kentlerin ana damarları gibi olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerde, koruma ve 
kullanımın estetik ve işlevsel açıdan sürekliliği için her türlü önlem alınarak 
doğal özellikleri korunmaktadır (KOÇ, 2006). 

b) Suya Dayalı Rekreasyon Faaliyetleri 

Su yüzeyleri rekreasyon amaçlı en çok tercih edilen alanlardır. İnsanlık 
tarihi boyunca suyun varlığı, başlıca sunduğu yasam kaynağı özelliği 
insanları suyun bulunduğu ortamlara yerleşime yöneltmiş, estetik ve 
fonksiyonel amaçlarla suyun çeşitli özelliklerinden yararlanılmıştır. Çağlar 
boyunca suyun fonksiyonel kullanımı yasama mekanlarının 
biçimlendirilmesini yönlendirmiş, çevre tasarımını da önemli ölçüde 
etkilemiştir. Suyun çeşitli amaçlarla kullanımının yanı sıra ferahlatıcı 
klimatik özelliklerinin bulunması, her canlıya uygun yaşama ortamı 
yaratması ve görsel estetik özelliklere sahip olması peyzajda vazgeçilmez 
bir tasarım unsuru haline gelmesini sağlamıştır (MEMLÜK VE ARK, 1994). 

Suya dayalı rekreasyon, insanların suyun doğal ve kültürel zenginliklerine 
dönük dinlenme ve yitirilen enerjinin yeniden kazanılması eğilimleridir. 
İnsan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, çekicilikleri ve rekreasyonel 
potansiyelinin büyüklüğü sebebiyle su ve kıyıları en fazla tercih edilen 
rekreasyon alanlarıdır. Su yüzeylerini ve kıyıları rekreasyonel bakımından 
önemli kılan faktörlerden birisi gerçekleştirilebilecek aktivite çeşitliliğinin çok 
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fazla olmasıdır (YILMAZ, 2006). Su varlıkları çekici olmaları nedeniyle 
rekreasyon faaliyetlerinde aranılan bir kaynaktır. Su varlıkları, bazen çesitli 
rekreasyon kullanımlarına olanak vererek kaynak görevini üstlenmekte 
bazen de yüzey şekillerini bütünleyip görsel etkiyi artırarak alanın 
rekreasyonel potansiyelini etkilemektedir (KHAZIM, 1990). 

Suyun rekreasyonel alandaki kullanımının en güzel örneklerini yurt dışında 
görebiliriz. Kısıtlı su imkanlarına sahip olan batılı ülkeler iç sularının 
kıymetini ülkemize göre daha önce kavrayarak yıllar öncesinde su 
kenarlarında ve suda yapılan rekreasyon faaliyetlerine ağırlık vermişlerdir. 
Baraj göllerinin rekreasyonel amaçla giderek artan bir şekilde 
kullanılmasına 1945 yıllarından itibaren başlanmıştır. Bu tür kullanışlar en 
çok ABD’de gelişmiştir. Bu ülkede başka amaçlarla kullanılan 3 federal 
ajans mevcut rekreasyonel olanaklara önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
Tenesse Valey Authority barajları ve US Army of Corps of Engineers su 
baskının kontrolü, enerji üretim, sulama ve sulardaki trafiği iyileştirmek için 
çok amaçlı projeler yaparken, Bureau of Reclamation’da kurak batı 
kesiminin su ihtiyacını karşılanmak üzere tasarlanmış sulama projeleri 
yapmaktadır. Bu barajlarla ilgili rekreasyonel gelişmeler ilk aşamalarda 
National Parks Service ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülmüşse de, 
rekreasyonun geçerli bir amaç olarak bu projeler içinde kabulü 1940’lara 
kadar mümkün olmamıştır. Bu tarihlerden sonra ise eyaletlerdeki baraj 
gölleri, kamp yapma, manzara seyretme, balık tutma, sandalla dolaşma ve 
diğer su sporları için geniş olanaklar yaratmıştır (ÖZKAZANÇ, 2005). 

Ülkemizde baraj göllerinde rekreasyonel faaliyetlere hızlı kentleşme, yaşam 
şartlarının zorlaşması, büyük kentlerdeki zaman yetersizliği ve sosyo-
ekonomik nedenlerle bir denize kıyısı olmayan illerde göl ve yapay göller ile 
baraj göllerinde piknik yapmak dışında farklı aktivite çalışmalarına ağırlık 
verilmeye başlanmıştır. Özellikle su sporları baraj göllerinde yaygınlaşan 
yeni rekreasyon faaliyetleri arasındadır. Suya dayalı rekreasyon faaliyetleri 
genelleştirildiğinde toplam olarak yüzme ve deniz banyoları balık tutma, 
kano, çeşitli sandallarla gezinti, motorlu deniz araçları ile gezinti, su kayağı, 
kürek sporu olmak üzere suya dayalı 7 faaliyet saptanmıştır. Su kıyıları, 
suya dayalı informal rekreasyon içinde çok fazla ilgi çekici olduklarından, bu 
özelliklerini yukarıda belirtilen faaliyet grupları ile birleştirmek söz konusu 
olabilir ya da ayrı olarak incelenebilir (MEMLÜK, 1977). 

Suya dayalı rekreasyonun değerlendirilmesi makro ölçekteki yaklaşımda, 
suların doğal özellikleri faaliyet gereksinimlerine ve istemlere göre 
birleştirilmeye çalışılmış, aşağıda gösterilen ölçütlere uygun olarak 
gruplandırılmıştır. İrdelenen ölçütler şunlardır (MEMLÜK, 1977): 

 Karasal sularda balık tutma olanakları: Kirlenmemiş karasal su 
yüzeylerinde (nehirler, dereler, kanallar ve göller) balık tutma işleminin 
görsel olarak izlenebildiği ve bazı kaynaklara göre yeri saptanabilen 
kısımlar, 
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 Karasal sularda diğer aktif faaliyetler: Kirlenmemiş karasal su 
yüzeylerinde yüzme ve gezinti faaliyetlerine uygun alanların görsel 
olarak izlenebildiği ve bazı kaynaklara göre yeri saptanabilen kısımlar, 

 Karasal sulara yönelik informal rekreasyon içinde nitelendirilen 
faaliyetler: Güzel görünüm yönünden değişik özellikler arz eden ve 
gelişmiş bir ulaşım sisteminin söz konusu olduğu yerler, 

 Denize dayalı aktif faaliyetler: Kıyı bandının varlığı makro düzeyde 
yeterli olarak nitelendirilmiştir. 

 Kıyılara yönelik informal rekreasyon: Kıyılara ulaşım olanakları olan 
yörelerde kıyıların kumsal ya da çakıllı olması da irdelenerek 
değerlendirilmeye sokulmuştur. 

COPPOCK ve DUFFIELD (1975) yaptıkları çalışmalar sonucunda deniz 
kıyıları ve karasal sular (akarsular, büyük kanallar, göller vb) gibi farklı 
karakterdeki su yüzeylerinde suya dayalı rekreasyon faaliyetlerini 
genelleştirmiş ve toplam olarak 7 faaliyet belirlemişlerdir. Bu faaliyetler, 
yüzme ve deniz banyoları, balık tutma, kano, çeşitli sandallarla gezinti, 
motorlu deniz araçları ile gezinti, su kayağı ve kürek sporudur 
(TANRIVERMİŞ, 2000). 

Suya dayalı rekreatif aktiviteler aktif katılım gerektiren havuz, akarsu, çay, 
göl, gölet ve deniz alanlarında yapılan etkinlikler olup başlıca yapılan 
etkinlikler:  

 Yüzme 
 Aletli Su altı dalışı (Scuba diving) 
 Rafting  
 Rüzgâr sörfü 
 Yelkencilik 
 Kürekçilik 
 Kano 
 Jet ski 
 Balıkçılık 
 Su kayağı 
 Sandalla gezinti 
 Bot ve Motorlu Su Araçlarıyla Gezinti 
 Yat gezintileri 
 Tekne gezintileri 
 Deniz motoru gezileri 
 Snorkel ile denizde gezinme 
 Radyo kontrollü maket yat yarışları 
 Havuz oyunları (su balesi, su jimnastiği, su topu) 

Rekreasyonel kıyı kullanımları kentsel alanlarda en çok tercih edilen ve 
kent ve doğaya en yararlı kullanımlardır. Genel olarak rekreasyonel 
kullanımların kıyı alanlarında tercih edilmesinin nedenleri; mutlu kentli ve 
sürdürülebilir bir kent içidir Gerek kentsel deniz kıyıları, gerekse de akarsu 
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kıyıları olsun bu alanlar kent için nefes alma noktaları sayılan, açık ve yeşil 
alan potansiyelinin yoğun olduğu alanlardır. Kent içi yapılaşmış alanlara 
göre kentlide daha az kapalılık hissi uyandıran, bu nedenlerle de boş 
zamanlarını değerlendirip yaşamın stresinden arınmak adına kullanımı 
tercih edilen mekanlardır (ÖNEN, 2007). 

İnsanların turizmde su kaynaklarına ilgisi sadece denizle sınırlı kalmamış, 
göllere de yönelmiştir. Göller de denizler gibi yüzme, amatör balıkçılık, su 
kayağı, yelken açma, sörf ve kano benzeri suya dayalı rekreasyonal 
etkinliklere olanak tanır. Ayrıca göller, çevrelerinin nispeten seyrek 
nüfuslanmış olmalarında kaynaklanan sessiz ve sakin ortamlarıyla deniz 
kıyısından kaçanlara kırsal turizm ve ekoturizm olanakları da sunmaktadır 
(SOYKAN, 2000). Göl turizmi, deniz kıyılarında belirginleşen kitle turizminin 
aksine, bireysel ya da gruplar halinde yapılabilmektedir. Esasen göllerin 
turizm açısından en büyük zenginliği, flora ve faunayı su ortamıyla birlikte 
sunmalarıdır. Nitekim göller suya dayalı etkinliklerden ziyade piknik, 
kamping, avcılık, yürüyüş yapma, bisiklete binme, fotoğraf çekme ve 
manzara seyretme gibi çevresel aktivitelerin yoğunluk kazandığı ortamlardır 
(DOĞANER, 2001). Başta Finlandiya olmak üzere Hollanda, İrlanda ve 
İzlanda gibi Kuzey Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri dünyada 
göl turizminin geliştiği başlıca ülkelerdir. Bunlar arasında bin göller ülkesi 
olarak da nitelendirilen Finlandiya’nın ayrı bir yeri vardır. Diğer turizm 
olanaklarının nispeten sınırlı olduğu Finlandiya’da, göl turizmi çok çeşitli 
etkinlikleriyle ülkenin büyük sektörlerinden biri durumuna gelmiştir 
(LEHTOLAINEN, 2003). Diğer yandan göl turizmi gelişmiş batı ülkeleri 
yanında, ekonomik bakımdan geri kalmış bazı Afrika ülkelerinde dahi önem 
arz etmektedir. Örneğin Kenya’nın büyük göllerinden olan Nakuru, yılda 
ortalama 200 bin kişinin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezidir 
(AKPINAR ve AKBULUT 2007). 

I- MATERYAL VE METOT 
Bu araştırmada Çoruh Havzası Uzundere Vadisi’nin kırsal rekreasyon 
planlaması yönünden su potansiyelinin rekreasyonel kullanım açısından 
saptanması amaçlanmıştır. Bu araştırmanın temel olarak çalışma 
materyalini Erzurum ili sınırları içerisinde yer alan Çoruh Havzası Uzundere 
Vadisi’nin suya dayalı rekreasyonel olanaklarına kaynak olabilecek sahip 
olduğu doğal kaynaklar oluşturmaktadır. Araştırmada arazide yapılan 
inceleme ve gözlemler,  araştırma alanına ilişkin görsel ve yazılı kaynaklar 
materyal olarak çalışma bütününde değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında 
kullanılan veriler arasında benzer bilimsel çalışma kaynaklarına ilişkin 
literatür çalışması yapılarak, benzer içerikli lisansüstü tez çalışmalarından, 
süreli yayınlardan ve dergilerden, makale ve seminerlerden, sempozyum 
kaynaklarından yararlanılmıştır.  

Araştırmanın yöntemi; gözlem, inceleme, veri toplama ve 
değerlendirmeden oluşmaktadır. Araştırma alanında yapılan gözlem ve 
incelemelerle rekreasyon alanları tespit edilmiş, Çoruh Havzası Uzundere 
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Vadisi’nin su potansiyelinin rekreasyonel bakımdan sahip olduğu su 
kaynaklarının rekreasyon aktivitelerine sağlamış olduğu zengin olanaklar 
nedeniyle bu doğal kaynaklar ayrı birer materyal olarak incelenmiştir. 
Çalışma ile ilgili rekreasyon değerlendirme yöntemine ilişkin benzer 
kaynaklar ile rekreasyon alan planlamasına yönelik araştırmalar 
incelenerek derlenmiştir. Rekreasyonel kullanım potansiyelinin 
belirlenmesine yönelik kaynaklardan rekreatif aktivitelere ilişkin olanaklar ve 
yeterlilikleri belirtilerek önerilen su ile doğrudan ve dolaylı ilişkili suya dayalı 
rekreasyon etkinliklerinin sınıflandırılması amaçlanmıştır. 
II- ARAŞTIRMA BULGULARI  
1. Uzundere Vadisinin (Çoruh Havzası) Doğal Özellikleri 
Büyük biyoçeşitliliğiyle Kafkasya ekolojik bölgesinin batı ucunu oluşturan 
Çoruh Vadisi, Uluslararası Koruma Örgütünün seçtiği dünyanın 34 sıcak 
noktasından biridir. Türkiye’nin en görkemli hazinelerinden biri olan Çoruh 
Havzasının çok sayıdaki vadilerinden biri olan ve Çoruh Nehrinin 
kollarından birini oluşturan Tortum Çayı’nın geçtiği Uzundere Vadisi (Çoruh 
Havzası) Erzurum ilinin kuzeyinde Erzurum-Artvin karayolu koridoru 
üzerinde yer almaktadır. Uzundere Vadisi Doğu Anadolu Bölgesinin Doğu 
Karadeniz Bölgesi ile olan sınır bölgelerinden birini oluşturup doğal 
zenginliği, kültürel, tarihi ve rekreasyonel değerleri açısından Kuzeydoğu 
Anadolu Bölgesinin önemli yörelerindendir (ORHAN, 2008). 

İlçe, rekreatif aktiviteler için zengin bir potansiyele sahiptir. Suya dayalı 
rekreasyon alanlarıyla bu aktiviteler çeşitlenmektedir. İlçe ilginç peyzaj 
formları, jeolojik formasyonu, bitki örtüsü çeşitliliği, fauna, ekolojik özellikleri 
görsel nitelik ve bozulmamış doğasıyla görülmeye değer kırsal rekreasyon 
alanlarından birisidir. Çoruh Havzası Uzundere Vadisi zengin doğasıyla 
kent dışında kırsal rekreasyon alanı olarak görülmeye değerdir. Sınırları 
içerisinde bulunan Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yıkıklar (Yedi Göller), 
mevsimlik şelaleler, göl, dere ve çaylarıyla suya dayalı rekreatif aktivite 
yapmak isteyenlere çeşitli alternatifler sunar. Fotoğraf, yürüyüş ve gezinti 
(trekking), piknik, kamping, kuş gözlemleme, bitki gözlemlemenin yanı sıra 
olta balıkçılığı, kano, kürek, bot ve motorlu su araçlarıyla gezinti, gölde 
yelken, kayıkla gezinti, manzara seyriyle sessizliği dinleyerek dinlenme 
yapılabilecek aktivitelerin en başında gelenleridir. 

Tortum Çayı: Erzurum İlinin en önemli havzalarından birini oluşturan 
Çoruh Havzası sınırları içerisinden doğan Tortum Çayı, Kargapazarı 
Dağları’nın kuzey yamaçlarından kaynaklarını alan başlangıcı olan Yumaklı 
ve Akbaba’dan çıkan çaylarla oluşmakta Uzundere Vadisi’ni geçerken, 
civardan dik yamaçlı derin vadilerden gelen çeşitli derelerin sularıyla 
beslenerek Tortum Gölü’ne akmaktadır. Tortum Çayı, Tortum Gölü’nden 
çıktıktan sonra gölün aşağı vadisinde Tortum Şelalesi’ni meydana getirir. 
Tortum Çayı, Oltu Çayı ile birleşip daha sonra Yusufeli-Oltu-Erzurum yol 
ayrımında (Su kavuşumu) Çoruh Nehri ile birleşerek Karadeniz’e dökülür. 
Tortum Çayı civarındaki dik yamaçlardan erozyonla akan topraklar Tortum 
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Gölü’ne doğru giderek Denizbaşı mevkiinde küçük delta oluşturur. Zaman 
zaman çiftçiler bu alüvyonlu toprakları alarak tarım arazilerine götürerek 
kullanırlar. Tortum Gölü havzasını erozyondan korumak için ağaçlandırma 
çalışması ve derelerde taşkın koruma çalışmaları yapılmaktadır. Tortum 
Çayı, başlangıcı olan Yumaklı ve Akbaba’dan çıkan çaylarla oluşmakta 
Tortum Havzasını geçerken, civardan gelen çeşitli derelerin sularıyla 
beslenerek Tortum Gölü’ne akmaktadır. Uzundere İlçesi’nde başlıca akarsu 
ağını Tortum Çayı ve kolları oluşturur. Tortum Çayı derin bir Uzundere 
Vadisi içinde kuzeye doğru akışına devam etmektedir. 

Tortum Gölü: Uzundere Vadisi’nin kuzeyinde bulunan Tortum Gölü 1700’lü 
yılların ortalarında, Balıklı Köyü batısında bulunan Kemerli Dağı’ndan 
heyelan sonucu kopan bir kütlenin Tortum Çayı vadisinin önünü tıkayarak, 
vadi yatağının Tortum Çayı sularıyla dolmasıyla oluşmuştur. Uzundere 
İlçesi merkezine yaklaşık 8 km mesafededir. 6.6 km² yüzölçümüne sahip 
Tortum Gölü, bir dağ göçüntüsünün meydana getirdiği set gölü (doğal 
baraj) dür. Sert kretase kalkerlerinden kıvrımlı bir yapı gösteren göl kıyıları, 
gölün içine doğru sarp yamaçlar halinde ve güzel görünüşlü olarak 
inmektedir. Bu büyük yıkıntı dolayısıyla Tortum Çayı’nın akışı engellenmiş, 
burada bir doğal baraj ve gerisinde bir göl çanağı oluşmuştur. Gölün 
oluşumundan sonra, eski yatağına dönemeyen Tortum Çayı, yeni bir yatak 
açmış ve bugünkü gölün ayağından 1.2km kadar kuzeydoğuda, 22 metre 
genişlik ve 48 metre yükseklikten düşen Tortum Şelalesi oluşmuştur. 
Tortum Gölü’nün uzunluğu kuzey–güney yönünde 11 km, genişliği doğu–
batı yönünde 600 ile 1000m’yi bulmaktadır. Derinliği 40–50m olan Tortum 
Gölü’nün denizden yüksekliği 1027 m’dir (GÜRESİNLİ, 1978). Gölde kafes 
balıkçılığı yapılmakta olup, alabalık ve aynalı sazan rastlanan türlerdir. 
Gölün doğu kıyılarını peribacaları süslerken, batı yamaçlarında çok dik ve 
kayalık yapılar göze çarpmaktadır. Gölün doğu kıyılarında Erzurum-Artvin 
karayolunun karşısında bulunan Peri Bacaları oldukça ilginçtir. Peri bacaları 
tabiat tahribatı, su dalgaları ile oluşmuş su kıyısında tabiat harikası 
görüntülerdir. Tortum Gölü çevresinde rekreasyon ve ekoturizm faaliyetleri 
açısından en önemli sorun konaklama ve tesis imkanlarının 
bulunmamasıdır. Tortum Gölü’nün yakın çevresinde, göl manzarasının en 
iyi görülebileceği ve aynı zamanda da su sporları yapmaya uygun tesislerin 
kurulabileceği potansiyel yerlerden birisi, Balıklı Köyü yakınlarından göle 
doğru sokulmuş bulunan Bozburun Yarımadası’dır. Tortum Gölü, Tortum 
Şelalesi ve Tortum Hidroelektrik Santrali çevresinde, doğal çevre 
faktörlerinden olan litolojik ve hidrografik doğal çevre elemanlarıyla ilgili, 
çok muhteşem doğa manzaraları vardır. Bu göz alıcı ve gösterişli manzara, 
ancak vadi periferisi üzerindeki hakim sitler üzerinden iyi seyredilebilir. 
Örneğin, bir bütün olarak göl manzarasını seyredebilmek için, Tevin Dağı 
(2400 m) veya Kemerli Dağı (2700 m) doruklarından birine çıkmak gerekir. 
Buralardan bakıldığında, insanın görüş ufkuna göz kamaştırıcı, görkemli, 
coğrafi oluşum ve doğa turizmi potansiyeli bakımından, hayranlık uyandıran 
bir peyzaj serilmektedir. Bu çevre, hem âdeta bir jeoloji ilmi laboratuvarı 
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gibidir ve hem de, dağcılık, yani Alpinizm bakımından, yüksek bir potansiyel 
taşımaktadır (DOĞANAY, 1994). Tortum Gölü ve çevresi suya dayalı birçok 
rekreasyonel faaliyete imkan sunmakta olup, yelken, kürekçilik, kano, su 
kayağı, balıkçılık, kayıkla gezinti, sandallarla kürek çekme ve benzeri birçok 
aktivite için eşşiz bir potansiyel ve büyüklüğe sahiptir. Su sporları, 
fotoğrafçılık, doğa yürüyüşü (trekking), piknik, dağ bisikleti, kamping, 
avlanma (balık tutma), kuş gözlemleme, bitki gözlemleme, manzara 
seyriyle sessizliği dinleyerek dinlenme yapılabilecek aktivitelerin en başında 
gelenleridir. 

Tortum Şelalesi: Uzundere İlçesi Çağlayanlı Köyü’nde yer alan Tortum 
Şelalesi coğrafi olarak Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Türkiye'nin en yüksek şelaleleri arasında 
yer alan Tortum Şelalesi oluşumu açısından ve yüksekliği bakımından ise 
dünyanın önemli şelalelerinden birisidir. Tortum Şelalesi çevresinin deniz 
seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1000 m dolayındadır. Tortum Şelalesi’nin 
oluşumuna, Kemerlidağ’dan kopan büyük bir heyelan kütlesinin Tortum 
Çayı’nın aktığı Tev Vadisi’ni kapatması sebep olmuştur. Heyelan molozları 
ardında şişen ve genişleyen Tortum Çayı kendisine akacak yeni bir mecra 
bulmuş ve genişçe bir fay bloğundan aşağı dökülmeye başlamıştır. 
Şelaleden inen çay akabinde dar bir vadiden geçerek Oltu Çayı ile birleşip 
Çoruh Nehri’yle Gürcistan’a kadar devam edip Karadeniz’e dökülmektedir. 
Tortum Gölü’nden gelip 22 m’lik genişlikten 48 m yükseklikten düşen sular; 
üstte gökkuşağı, altta koca bir dev kazanı meydana getirmiştir. Tortum 
Hidroelektrik Santrali devreye girdikten sonra Tortum Gölü’nden santral 
türbinlerine alınan su, şelalenin eski heybetini biraz yitirmesine sebep olsa 
da suların kabardığı ilkbahar aylarında şelale muhteşem görünümüne 
sahiptir (KARAHAN, 2007). Tortum Şelalesi manzarasıyla insanın düş 
gücünü zorlar; özellikle ilkbahar aylarında muhteşem görünümüyle usta bir 
yönetmenin bir filmi karesi gibi eşsizdir. Bu doğa harikasında dev kazanı 
diye nitelendirilen yerde şelale sularının oluşturduğu damla ve serpintilerle 
serinleyip, güneş ışınlarının şelaleden sıçrayan mini su damlalarında 
kırılmasıyla oluşan gökkuşağına tepeden bakma fırsatını 
yakalanabilmektedir. 
Yıkıklar (Yedi Göller): Yıkık Bağlar da denilen bölge Tortum Gölü’nün 
hemen altında Uzundere İlçesi Ulubağ Köyü’nün bir mahallesidir. Yıkıkların 
(Yedi Göller) denizden yüksekliği 800 m’dir. Bölgede Tortum Gölü 
havzasından ve yeraltından sızan sızıntı suların oluşturduğu İncegöl, 
Karagöl, Efendigilin ve Nazlıgilin isimli göller bulunmaktadır. Göllerden 
birinde alabalık çiftliği ve mesire yeri bulunmaktadır. 

Mevsimlik Şelaleler: Uzundere İlçesi’nde bahar aylarında çok sayıda 
mevsimlik şelale görülmektedir. En önemlilerinden biri ilçe merkezi 
Uzundere deresi yatağı yanında Yayla Mahallesi orman yolunda bulunan 
Sudökülen Şelalesi’dir. Mevsimlik şelalelere Sapaca Köyü, Cevizli Yaylası 
gibi topografya ve orman kaynakları zengin alanlarda da sıkça 
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rastlanmaktadır. Şelalelerin muhteşem görüntüsünün yanında çevredeki 
görsel değeri artıran vadi ve ilginç jeolojik oluşumlar, ilginç peyzaj formları 
ve bitkilerin sunduğu mevsimsel renk gösterileriyle zengin görsel peyzajı 
izleme imkanı sunmaktadır. Uzunkavak yaylasında bulunan mevsimlik 
şelale ve göllerde alanda suya dayalı rekreatif faaliyetler için alternatif 
oluşturmaktadır. 

2. Uzundere Vadisi (Çoruh Vadisi) İçin Önerilebilecek Suya Dayalı 
Rekreasyon Aktiviteleri 

a) Su İle Doğrudan İlişkili Suya Dayalı Rekreasyon  
Etkinlikleri 

Botçuluk ve Motorlu Su Araçlarıyla Gezinti: Günümüzde botlar, göl ve 
akarsularla yapılacak farklı türdeki etkinlikler için değişik tasarımlarda, 
boyda, değişik malzemelerden üretilmekte pek çok farklı bot bulunmaktadır. 
STOTT (1967) iyi kalitedeki bir botçuluk alanında, botçuluk alanının 
ölçüsünü desteklemeye yetecek kadar yeterli su alanının bulunması 
gerektiğini vurgulayarak E.Schneberger ve C.W.Threinen, Wisconsin 
Koruma Bölümü’nün Rekreasyonel Kullanımlar İçin Göl Yönetimi adlı 
çalışmalarında birbirine bağlı bir zincir oluşturmayan 200 dekardan küçük 
göllerin motorlu botlar için çok küçük olduğunu ayrıca her su kayağı 
biriminin yaklaşık 80 dekarlık bir su yüzeyine gereksinim duyduğunu 
belirtmiştir. Günümüzde bireylerin talep ettikleri suya dayalı rekreasyon 
etkinlikleri içinde yüzmeden sonra en fazla tercih edilen etkinlikler arasında 
motorla ve botla gezintiler gelmektedir. Uzundere vadisi içerisinde Tortum 
Çayı, Tortum Gölü ve Yıkıklar (Yedi Göller) bölgeleri bu faaliyetler 
açısından oldukça uygundur. Tortum Gölü gerek uzunluğu gerekse alanının 
büyüklüğü göz önüne alındığında durgun sularda yapılan hem motorsuz 
botlarla hem de motorlu botlarla gezintiler için büyük bir potansiyele 
sahiptir. Yıkıklar (Yedi Göller) bölgesi de yer alan küçük çaplı göllerle yine 
bu aktiviteler için imkan sağlayabilecektir. Ayrıca Uzundere Vadisi boyunca 
akan Tortum Çayı motorlu ve motorsuz bot gezintileri ve diğer suya dayalı 
araçlar için oldukça uygundur. 
Kürekçilik: Kürek sporu bir ekip sporudur. Kürekçilik aktiviteleri için iç ve 
durgun sular uygundur. 1000-2000 m’lik bir yarış alanı uzunluğuna, 
yarışmanın seviyesine göre 6 kulvar için uygun genişlik olan 30 m genişliğe 
ve en az 1 m’lik derinliğe ihtiyaç vardır. Bu kriterler alanları bu kriterlere 
uygun birçok baraj gölü bu faaliyet için ideal kılmaktadır. Ülkemizde kürek 
sporu ile ilgili pek çok kulüp bulunmakla beraber, bu kulüplerin birçoğu 
çalışmaları için baraj göllerini tercih etmektedirler. Baraj göllerinde 
yapılabilen suya dayalı rekreasyon faaliyetlerinden birisi olan kürek sporu 
daha çok takım çalışmasını gerektirmektedir. Tortum Gölü kürek sporu 
açısından ülkemizde en uygun şartlara sahip bölgelerden biridir. Tortum 
Gölü’nde yapılacak olan kürek faaliyetleri için tanıtım eksikliği, bölgede spor 
ile ilgili bir kulübün bulunmaması bu rekreasyon faaliyetini arka planda 
bırakmaktadır. Ancak ülkemizde birçok üniversitenin kürek takımlarının 
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bulunması ve yarışların yapılması, Erzurum ilinde potansiyel teşkil eden 
Atatürk Üniversitesi bünyesinde ileriki zamanlar için bir kürek kulübünün 
kurulabileceği ihtimalini artırmaktadır. Bu amaçla öncelikle üniversite 
bünyesinde, ilerleyen zaman zarfında il genelinde kürek kulüplerinin 
açılması Tortum Gölü’nün kürek antrenmanlarının ve yarışlarının 
yapılabileceği bir alan olarak kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Efes 
Pilsen’in, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğü Doğu Anadolu Turizm Geliştirme 
Projesi (DATUR) kapsamında kürek federasyonu ile Tortum Gölü’nde 
çekek yeri yapma konusunda ortak insiyatif sonucu bir proje hazırlanmıştır. 
Yörede kürek sporu için spor federasyonları ve kulüplerle bilgilendirme ve 
işbirliği çabaları sürdürülmektedir. 
Yelkencilik: Suya dayalı rekreasyon faaliyetleri içerisinde iç sularda en 
fazla yapılan spor formu yelkendir. Yelken yarışları kategorilere ayrılmış 
teknelerle kıyıya yakın, şamandıralar veya işaretlerle belirlenmiş bir 
parkurda yapılır (SAVAŞ, 1997). Sınırlı sayıda yelken için en az 4 hektar 
civarında yüzey alan uygun olurken, yarışma ile birlikte başarılı bir kulüp 
için 20 hektarlık bir alan en az 1 m’lik bir derinlik gereklidir. Göllerde de 
yapılan suya dayalı rekreasyon aktivitelerinden olan yelkencilik geniş su 
yüzeyi alanı, uygun rüzgar yönü ve hızı istediği için Çoruh Havzası 
Uzundere Vadisi’nde yer alan kuzey-güney doğrultusunda bulunan Tortum 
Gölü alanı, yöneyi ve iklimi açısından çok uygun olarak görülmektedir. 
Tortum Gölü bu etkinlikle 2007 yılında Efes Pilsen’in, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 
yürüttüğü Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) kapsamında 
tanışmıştır. Tortum Gölü’nde 1 Temmuz 2007 yılında alanda birincisi 
düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanmıştır. Uzundere 
Kaymakamlığı, Uzundere Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve 
Denizcilik Müsteşarlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Tortum 
Gölü’nde yelken yarışları düzenlenmiş ve yelkencilik sporu tanıtılmıştır. Bu 
etkinlik Tortum Gölü’nün su sporları açısından taşıdığı potansiyelin tanıtımı 
ve bu etkinlikle uğraşanlar için farkındalığın sağlanması açısından büyük 
önem taşımaktadır. 
Su Kayağı: Bir suya dayalı rekreasyon etkinliği olan su kayağı her yaşta 
yapılabileceği gibi, yılın büyük bir bölümünde ailece veya arkadaş 
gruplarıyla denizlerde ve durgun sularda yapılabilir. Kayma ve denge sporu 
olarak su üzerinde kalabilme amacıyla bir tekne ile çekilmek suretiyle su 
kayağı yapılmaktadır. Su kayağı yapabilmek için tekne, motor, kayaklar, 
can yeleği ve teleski (bazı ülkelerde tekneden farklı olarak teleski 
kullanılarak çekme sağlanmaktadır) gerekmektedir. Su kayağı aktiviteleri 
için yaklaşık 1-30 hektarlık bir alana ihtiyaç vardır ve herkese açık olmayan 
sularda kullanılması güvenlik için gereklidir. Çoruh Havzası Uzundere 
Vadisi içerisinde bu etkinlik için Tortum Gölü önemli bir potansiyeldir. Suya 
dayalı rekreasyon eylemlerinden olan su kayağı ve yelkencilik geniş su 
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yüzeyi alanları istedikleri için Tortum Gölü oldukça uygun olarak 
görülmektedir.  
Olta Balıkçılığı: Rekreasyonel alan kullanıcılarının büyük çoğunluğunu 
balıkçılar oluşturmaktadır. Balık tutmak büyük-küçük, kadın erkek herkesin 
ve her yaş rubundaki insanın yapabileceği bir aktivitedir. Amatör balıkçılar 
kayıkları ile açık denizlerde, iskelelerde, deniz kenarındaki kayalıklarda, 
doğal ve yapay göllerde, akarsularda, derelerde açıkçası suyun bulunduğu 
yerleri tercih etmektedirler. Genelde spor amaçlı balıkçılığın dışında Tortum 
Gölü ve Yıkıklar (Yedi Göller) göllerinde alabalık üretim tesisleri kurulmakta 
ve tatlı su balıkları da yetiştirilmektedir. Rekreasyonel aktivite olarak olta 
balıkçılığı etkinliğinin çekiciliğini etkileyen bir takım etkenler bulunmaktadır. 
Geniş ve derin olan durgun su yüzeyleri balık avlama konusunda geniş 
olanaklar sağlar. Olta ile balıkçılığın yapılacağı mekanlara ulaşım kolay 
olmalıdır. Olta balıkçılığı açısından önemli olan özelliklerden biri de balık 
türü ve sayısının yeterli olmasıdır. Çoruh Havzası Uzundere Vadisi’nde yer 
alan Tortum Gölü, Yıkıklar (Yedi Göller) ve Tortum Çayı alanında 
yapılabilecek suya dayalı aktivitelerden birisini de olta balıkçılığı 
oluşturmaktadır. Tortum Çayı havzasında alabalık, sazan ve aynalı sazan 
türleri bulunmaktadır. Özellikle Tortum Gölü’nde bulunan Bozburun 
Yarımadası yöre ve çevre illerde yaşayanlar için fazla tercih edilen uğrak bir 
mesire yeridir ve olta balıkçılığı için uygundur. Yöre ve çevre halkının olta 
balıkçılığına olan eğilimlerinin yüksek olduğu görülmektedir.  

Rafting: Rafting, raft adı verilen botlarla, tepesi yüksek nehirlerde yapılan 
bir akarsu (nehir) sporudur. Raftingde raftı devirmeden, kürekle 
yönlendirerek kayalar ve engeller arasından geçirmek şeklinde yapılır. 
Rafting, 6 ile 8 kişilik takımlar halinde yapılır ve bu sporda akan sular zorluk 
derecesine göre altı dereceye ayrılırlar. 6. derece en zor parkurları, 1. 
derece ise en kolay parkurları belirtir. Uzundere Vadisi'nin de içerisinde 
bulunduğu Çoruh Havzasında Çoruh Nehri, dünyanın rafting için en uygun 
10 nehri arasında yer almaktadır. Uzundere vadisinde yer alan Çoruh 
Nehri’nin de kollarından birini oluşturan Tortum Çayı üzerinde akıntılı ve 
dalgalı sularda yapılan rafting sporuna uygun zorluk derecelerine göre 
parkurlar bulunmaktadır. Tortum Çayı daha düşük dereceli parkur 
seviyelerine sahiptir ve bu spora yeni başlayanlar ve amatörler için idealdir. 
Bu parkurda rafting yapmak için en uygun aylar Mayıs ve Haziran’dır. 
Haziran’ın ikinci yarısından itibaren sular azalmaya başlar. Tortum Çayı’nda 
12.06.2009 tarihinde Efes Pilsen’in, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğü Doğu Anadolu 
Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) kapsamında yerel halka rafting eğitimi 
de verilerek bu sporun bölgedede daha aktif yapılması için gerekli tanıtım 
ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. 
Yüzme: Uzundere Vadisi’nde yüzme aktivitesi için çok uygun alanlar 
bulunmamaktadır. Sebebi ise yüzme alanı olarak değerlendirilmesine 
olanak verebilecek suyun fiziksel özelliklerinin pek fazla imkan 
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vermemesidir. Mevcut göllerin su kalitesi ve derinlikleri insan sağlığı 
açısından tehdit edecek etkenleri içermektedir. Bölgede Tortum Gölü 
Bozburun Yarımadası ve göl kıyı bölümleri gerçekleştirilebilecek 
bölümlerdir. Ayrıca yüzme için önerilen Bozburun Yarımadası içeriye doğru 
bir koy oluşturduğu için yüzme ile beraber yapılması tehlikeli olan su 
sporları (motor gezintisi, su kayağı vb) alanından da ayrılabilecektir ve 
yüzme etkinliğinin kontrolü sağlanabilecektir. 

Sandalla Gezinti: Bireylerin en fazla talep ettikleri suya dayalı rekreasyon 
eylemleri içinde sandalla gezintide gelmektedir. Çoruh Havzası Uzundere 
Vadisi içerisinde Tortum Gölü ve Yıkıklar (Yedi Göller) bu etkinlik için uygun 
alanlardır. Günümüzde sandalla gezinti Tortum Gölü ve Yıkıklar (Yedi Göller) 
de ziyaret eden ziyaretçi, turist ve yerel halka kontrollü olarak yapılmaktadır. 
Kano: Kano genellikle göllerde ve debisi çok yüksek olmayan akarsularda 
yapılan bir doğa sporu çeşididir. Rafting yapılabilen bölgelerin hemen 
hemen tümü kano sporuna da elverişli bölgelerdir. Çoruh Havzası 
Uzundere Vadisi su potansiyeliyle kano sporu için uygun ortamlar 
taşımaktadır. Tortum Gölü ve Tortum Çayı bu etkinlik için ideal ortamlardır. 
Tortum Gölü’nde 12.06.2009 tarihinde Efes Pilsen’in, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 
yürüttüğü Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) kapsamında 
yerel halka kano eğitimi de verilerek bu spor dalı aktif hale gelmiştir. Bu 
etkinlik sayesinde yerel ve yabancı katılımcıların rehberliğiyle eğitilen yerel 
gençler oluşturulacak paylaşımlarla ileride ülkemiz ve dünyanın farklı 
bölgelerinde düzenlenen yarışmalara katılabilecek ve tanıtım imkanı 
sağlayacaklardır. Bu da öz çevrenin gençlere bakış açısını ve kendilerine 
olan güvenlerinin artmasını sağlayacaktır. Kano, kürek ve sandalla gezinti 
için göl kıyılarında gerekli olan iskele ve rampaların yapılması ayrıca 
malzemelerinin konulabileceği tesislerin bulunması da bu etkinliklerin 
gerçekleştirilebilmesi için en önemli faktörler arasındadır. 
Çoruh Havzası Uzundere Vadisi içerisinde Tortum Gölü ve Yıkıklar (Yedi 
Göller) de yapılabilecek en zevkli suya dayalı rekreasyon aktivitelerinden 
biriside son yıllarda hızla yaygınlaşan radyo dalgalarıyla uzaktan kumanda 
edilebilen yaklaşık 1m büyüklüğünde olan yelken maketleriyle yapılan 
radyo kontrollü maket yat yarışlarıdır. Bu etkinlik yurt dışında yaygın olarak 
yapılsa da ülkemizde henüz gelişmemiştir. Çoruh Havzası Uzundere Vadisi 
içerisinde Tortum Gölü ve Yıkıklar (Yedi Göller) de bu aktivitenin 
yaygınlaşması ile belki de bölge çağında ülkemizde de ilki uygulanacak 
yarışmalarla ve turnuvalar örnek teşkil edebilecektir. Radyo kontrollü maket 
yat yarışlarının yapılabilmesi için göl alanlarında gerekli tanıtım ve reklam 
çalışmalarının yapılması önceliklidir. 

b) Su İle Dolaylı İliskili Suya Dayalı Rekreasyon  
Etkinlikleri: 

Piknik aktiviteleri: Piknik alanları halkın günübirlik ihtiyaçlarına uygun 
olarak birinci derecede yararlanılacak alan ve tesislerdir. Günümüzde piknik 
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olgusu içinde su ve su çevreleri önemli bir faktör oluşturmaktadır. Yapılmış 
olan çalışmalar incelendiğinde görülmüştür ki insanlar piknik yapmak için 
çoğunlukla akarsu, göl, baraj gölü gibi su çevrelerini tercih etmektedirler. 
Yapılacak mekânlarda, çevre güzelliği ve manzara değeri önem 
taşımaktadır. Doğa ve çevre bilinci öneminin giderek daha iyi anlaşıldığı 
günümüzde hızlı kentleşmeyle beraber, betonlaşma, trafik, stres gibi 
sorunlar, kentli insanın tatil günlerinde kent dışına çıkma ve yeşil doğa 
içerisinde dinlenme, yorgunluklarından arınma, rahatlama istekleri bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. Suyun bulunduğu alanlar, hem görsel özellikleri 
hem de çeşitli aktivitelere olanak sağlaması yönünden pikniğe uygun 
ortamlar oluşturmaktadır. Çoruh Havzası Uzundere Vadisi piknik aktivitesi 
açısından barındırdığı su potansiyeliyle yöre ve çevre iller için rekreasyonel 
faaliyetler açısından da önemli bir değere sahiptir. Çoruh Havzası 
Uzundere Vadisi Erzurum İli, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler için 
piknik amaçlı etkinlikler için yoğun bir ilgi ve kullanım alanıdır. Tortum Gölü 
ve Tortum Şelalesi çevresi, Yıkıklar (Yedi Göller), Zugar Boğazı bölgesi 
yörenin en başlıca tercih edilen piknik alanları arasında yer almaktadırlar. 
Tortum Gölü’nün geniş su yüzeyi, çevresindeki dağlar ile sivri ve yüksek 
tepelerin muhteşem görüntüleri, kanyonlar, vadileri ve Tortum Şelalesi 
çevresi, Yıkıklar (Yedi Göller), görüntüleri, bitki örtüsü ile piknik yapmak 
isteyenler için çok uygundur. Bu alanlar piknik yapmaya elverişli olduğu 
kadar ekoturizme yönelik birçok aktivitelere de olanak sağlamaktadır. 
Doğa Yürüyüşü (Trekking): Yürüyüş her yaş grubuna hitap eden, form 
tutmanın en iyi yollarından birisi olarak kabul edilen hız ve dayanma gücü 
gerektirmeyen popüler bir serbest zaman sporudur. Yürüyüş tek başına 
veya arkadaş grubuyla herhangi bir organizasyona gerek duyulmadan 
gerçekleştirilebileceği gibi, etkinliği daha cazip hale getirmek ve katılımcı 
sayısını arttırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar içerisinde de 
gerçekleştirilebilmektedir (KARAKÜÇÜK, 1997). Kentsel yaşamın 
olumsuzluklarından uzaklaşıp doğa ile içiçe olma arzusuyla planlanan doğa 
yürüyüşleri olan trekking son yıllarda deniz, kıyı turizmi ve buna bağlı 
aktivitelere karşılık olarak gelişen alternatif turizm olgusunun en fazla ilgi 
gören doğa etkinliklerinden birisidir. Katılımcılar tüm yorgunluklardan kısa 
sürede sıyrılıp temiz havanın etkisi ve gözü okşayan muhteşem manzaralar 
ile trekking aktivitelerini yapabilme imkanı bulup doğanın imrendirici 
güzellikte keyfini doyasıya yaşamaktadırlar. Çoruh Havzası Uzundere 
Vadisi’nde çeşitli vadi ve yayla oluşumlarıyla farklı zeminlere sahip, bazen 
tırmanmayı gerektiren, bazen de sadece sarıçam ormanlarının arasından 
yürünebilecek, bazen de göl ve şelaleler arasından geçilen pek çok dağ 
yürüyüşü rotası bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP 
işbirliğinde; Efes Pilsen finansal desteği ile yürütülmekte olan Doğu 
Anadolu Turizm Geliştirme Projesi kapsamında Çoruh Havzası Uzundere 
Vadisi’nde dağ yürüyüşü rotaları çıkartılmıştır. Farklı zorluk derecelerine 
sahip 8 rota GPS sistemi ile tespit edilmiştir. Bunların büyük bir bölümü 
içerisinde özellikle Tortum Çayı ve Tortum Gölü civarı, Tortum Şelalesi ve 
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Yıkıklar (Yedigöller) çevrelerinde yer almaktadır. Bu rotalar yöreye gelen 
yerli ve yabancı yürüyüş severler tarafından çok fazla ilgi görmekte yılın her 
dönemi kullanılmaktadır.  

Kamping: Kamping; tatil dönemlerinde rekreasyonel amaçla, yararlanan 
tarafından birlikte getirilen taşınabilir bir barınakta (çadır veya karavanda) 
ya da sabit tesislerde geçirilen kısa süreli yasama biçimidir (GÜLEZ, 1989). 
Kent ortamından uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak insanların zihinlerini ve 
bedenlerini dinlendirmektedir. Aynı zamanda eğlendirici bir aktivite olan 
kampçılık yeni dostluklar ve arkadaşlıklarında kurulmasında bir etkendir. 
Suyun bulunduğu alanlar çevre değeri bakımından yüksek olması yanında 
çeşitli rekreasyonel olanaklar sunması, kamping için en değerli 
kaynaklardan birisini oluşturmaktadır. Bu alanlarda karaya dayalı 
rekreasyonel aktivitelerle birlikte su içi rekreasyonu olan yelken, su kayağı, 
sandal gezintisi, yüzme gibi faaliyetler alanlarda tercih edilerek, su 
yüzeylerinin yanında ve yakınında geliştirilmektedir. İnsanlar kamp yapma, 
balık tutma, sandalla gezi, su kayağı, yüzme gibi rekreasyonel faaliyetlere 
olanak sağlayan su ile ilişkili alanları kamping amacıyla daha çok tercih 
etmektedirler. Çoruh Havzası Uzundere Vadisi’nin gerek tarihsel kimliği, 
doğal ve kültürel zenginlikleri, gerek zengin su potansiyeliyle çeşitli rekreatif 
etkinliklere olanak vermesi yönüyle kamping için önemli bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Tortum Çayı havzası gerek ilginç jeolojik ve topoğrafik 
oluşumlarıyla gerekse tarihi dokusuyla kamping rekreasyonu için ideal bir 
bölgedir. Yine Tortum Şelalesi, Tortum Gölü ve Yıkıklar (Yedigöller) ve 
çevresi kamp alanları için oldukça uygundur. Bol oksijenli serin ve temiz 
havada sağlıklı yaşam için yürüyüş yapmak,  yerel insanlarla bir arada 
bulunup paylaşım içerisinde olmak, çadır kurmak, meydan ateşi çevresinde 
oturup sohbet etmek, canlı türlerini incelemek açısından Uzundere Vadisi 
giderek artan bir ilgi görmekte kampçılık açısından önemli bir potansiyel 
oluşturmaktadır. 
Manzara Seyri ve Fotoğrafçılık: Çoruh Havzası Uzundere Vadisi, çok 
derin vadi sistemleri ve sarp yapısı ile ziyaretçilerine eşsiz manzaralar 
sunmaktadır. İnsan faaliyeti çok yoğun olmadığı için doğal zenginliklerini 
büyük ölçüde korumuş olan Uzundere Vadisi’nde, farklı iklimlerin aynı anda 
egemen olması, burada yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğini 
arttırdığı gibi, bölgeyi canlılar açısından da son derece özel bir konuma 
getirir. Bölgede, Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi çevresi, Yıkıklar 
(Yedigöller), mevsimlik şelaleler, kayalık derin vadiler, tepeler, küçük 
düzlükler ve yüksek dağ zirveleri yalnızca bu coğrafyada görülen bitkilerin 
ve hayvanların yanı sıra çok çeşitli canlı türlerine de elverişli yaşam alanı 
sağlamaktadır. Bölgede çeşitli jeolojik zamanlara ait formasyonlar ve çok 
çeşitli kayalar bulunmaktadır. Çok eski jeolojik zamanlardan kalma okyanus 
tabanına ait deniz canlılarına ait fossilere bile rastlanabilmektedir. Vadi 
çevresinin geniş lav ve tüf kayalar gibi çoğunlukla volkanik kaynaklı olan 
jeolojik yapısı, Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü, Yıkıklar (Yedi Göller), 
mevsimlik şelaleler, ilginç jeolojik oluşumlar, peribacaları oluşumları, 
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kahverengi, sarı, kırmızı, yeşil renkteki kaya ve toprak parçalarıyla şaşırtıcı 
manzaralar oluşturur. Ayrıca bölgedeki fauna ve flora çeşitliliği de seyir 
açısından ayrı bir alternatif oluşturmaktadır. Çoruh Havzası Uzundere 
Vadisi çevresi manzara ve doğal peyzaj görünümüyle ekoturizm ve 
rekreasyon amaçlı fotoğrafçılık ve manzara seyri faaliyetleri açısından 
alternatifler ve büyük zenginlikler sunmaktadır. Bölgeye gelen ziyaretçi ve 
turistler tüm yorgunluklardan kısa sürede sıyrılıp temiz havanın etkisi ve 
gözü okşayan muhteşem manzaralar ile doğanın keyfini doyasıya 
yaşamaktadırlar. Şelalelerin muhteşem görüntüsünün yanında çevredeki 
görsel değeri artıran vadi ve ilginç jeolojik oluşumlar, ilginç peyzaj formları 
ve bitkilerin sunduğu mevsimsel renk gösterileriyle de zengin görsel peyzajı 
izleme imkanı sunmaktadır. Tortum Gölü, Tortum Şelalesi ve Tortum 
Hidroelektrik Santrali çevresinde, doğal çevre faktörlerinden olan litolojik ve 
hidroğrafık doğal çevre elemanlarıyla ilgili, çok muhteşem doğa manzaraları 
vardır. Bu göz alıcı ve gösterişli manzara, ancak vadi periferisi üzerindeki 
hakim sitler üzerinden iyi seyredilebilir. Örneğin, bir bütün olarak göl 
manzarasını seyredebilmek için, Tevin Dağı (2400 m) veya Kemerli Dağı 
(2700 m) doruklarından birine çıkmak gerekir. Buralardan bakıldığında, 
insanın görüş ufkuna göz kamaştırıcı, görkemli, coğrafi oluşum ve doğa 
turizmi potansiyeli bakımından, hayranlık uyandıran bir peyzaj 
serilmektedir. Özellikle hidroelektirik santralin yer aldığı Karadağ yarma 
vadisi dar bir boğazın iki yakasında inşa edilmiş, karşılıklı iki dev hisarı 
andıracak biçimde istiflenmiş volkanik tüf ve tortul kayaç katmanlarından 
oluşmuş; ender rastlanan bir doğa harikası olarak göze çarpar. Bu çevre, 
hem âdeta bir jeoloji ilmi laboratuvarı gibidir ve hem de, dağcılık, yani 
Alpinizm bakımından, yüksek bir potansiyel taşımaktadır (DOĞANAY, 
1994). Ayrıca Yıkıklar (Yedigöller), mevsimlik şelaleler tüm yıl boyunca her 
mevsim birçok ekoturizm etkinliğine olanak sağlayan görülmeye değer 
eşşiz manzaralara sahiptirler. 
Kuş Gözlemciliği: Türkiye, coğrafi konumu, topoğrafik yapısı ve değişik 
iklim koşullarının oluşturduğu farklı ekolojik karakterdeki ıslak alanlarıyla 
Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden biridir. Batı Palearktik 
bölgedeki 4 ana kuş göç yolundan ikisinin Anadolu üzerinden geçmesi 
ülkemizdeki su kaynaklarının önemini daha da arttırmaktadır. Her yıl göçleri 
sırasında milyonlarca göçmen kuş iki kez Çoruh Havzası Uzundere Vadisi 
üzerinden geçmekte ve buradaki sulak alanları kullanmaktadır. Yine 
binlerce su kuşu düzenli olarak bu alanlarda kışlamakta ve kuluçkaya 
yatmaktadır. Çoruh Havzası Uzundere Vadisi pek çok kuş türünün neslini 
devam ettirebilmesi için anahtar bölge konumundadır. Bu nedenle 
bölgedeki sulak alanların korunması çok daha fazla önem taşımaktadır. 
Uzundere Vadisi’nin de içinde yer aldığı Çoruh Havzası kuş göç yolları 
açısından da büyük önem taşımaktadır. Bulunduğu bölgenin geneline göre 
daha düşük bir rakıma sahip olan Çoruh Havzası, Kafkasya ile Anadolu 
arasında süzülerek göç eden yırtıcı kuşlar ile diğer göçmen kuşlar için bir 
geçiş koridoru vazifesi görmektedir. Hazar Denizi’nin batısından geçerek 
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Çoruh Havzası’nı takip ederek Ortadoğu’ya buradan ya Mısır ya da Arap 
Yarımadası’na oradan da Afrika’ya ulaşmaya çalışan onbinlerce kuş 
türünün yoğunlaştığı bir koridordur (BEKİR ve ARK. 2008). Yapılan 
çalışmalar günümüze kadar kuş gözlem turizmi açısından da yüksek bir 
potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir. Doğada gözlemlenmesi oldukça 
güç olan ve görülebilmesi için uzun mesafe yürümeyi gerektirebilen birçok 
kuş türünün bölgede araç yolundan uzaklaşılmadan gözlenebiliyor olması 
bu bölgeyi daha da ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir (BEKİR ve ARK. 
2008). Tortum Gölü rotası, Tortum Çayı’nın göle ulaştığı geniş düzlükler, 
dereler, sazlık ve mevsimsel subasar alanların bulunduğu vadide yer alır. 
Gözlem alanının kuzeyinde dünyanın en büyük çağlayanlarından biri olarak 
da kabul edilen Tortum Şelalesi bulunmaktadır. Tüm Çoruh Havzası 
Uzundere Vadisi’ne bakıldığında Tortum Gölü tek açık ve büyük göl olması 
sebebiyle göç zamanlarında su kuşlarını barındıran en iyi alandır. 
Uzundere Vadisi yıl boyu kuş gözlemciğine uygundur. Kuş göçünün 
yaşandığı ilkbahar ve sonbahar aylarında tür çeşitliği ve sayıları çok 
fazladır. Çoruh Havzası Uzundere Vadisi sahip olduğu su kaynakları 
arasındaki Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü, Yıkıklar (Yedi Göller), 
mevsimlik şelaleler kuşlar için önemli bir üreme, konaklama ve göç 
esnasında uğrak yeri özelliği taşımaktadır. Özellikle Tortum Gölü’nün güney 
kıyıları geniş bir düzlük barındırdığından, bu bölgede göç sırasında 
konaklayan kıyı kuşları ve üreyen beslenen yırtıcılar tüm yıl boyu kolaylıkla 
gözlemlenebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP işbirliğinde; Efes 
Pilsen finansal desteği ile yürütülmekte olan Doğu Anadolu Turizm 
Geliştirme Projesi kapsamında Çoruh Havzası Uzundere Vadisi’nde 25-27 
Eylül 2009’da düzenlenen 2. Çoruh Vadisi Kuş Gözlem Festivali Uzundere 
ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Festival kapsamında Uzundere Vadisi’nde 
Tortum Gölü ve çevresi, Tortum Şelalesi ve Tortum Çayı’nın değişik 
bölümlerinde kuş göçü izlenmiştir. Kuş gözlem festivaliyle ekoturizm 
açısından büyük önem taşıyan bölge, kuş envanteri ve sahip olduğu doğal 
birikimlerin gözler önüne serilmesi bakımından da ön plana çıkması 
sağlanmıştır. 

III-  TARTIŞMA VE SONUÇ 
Su rekreasyonel gereksinimleri karşılamasını sağlayan bir elemandır. Su 
kıyısı ve yakın çevresi rekreasyonel yönden sürekli istenilen yerler olup 
suya dayalı rekreasyon faaliyetlerine imkan tanımaktadır. Günümüzde 
yoğun ve hızlı geçen kent yaşamı içinde pek çok insanın rekreasyon 
gereksinimini gidermek için rekreasyon potansiyelleri yüksek olan doğal su 
kaynakları çevresini tercih etmektedirler. Çevresine yapılan rekreasyonel 
alanlar ve yüzme, avlanma, tekne gezileri, yürüyüş gibi aktivitelerle ile bu 
potansiyeli karşılayabilecek donanımdadır. Su ve su yüzeyleri teknolojinin 
gelişmesi ile birlikte yoğunlaşan kent nüfusu, ağırlaşan yaşam koşulları ve 
hızla artmakta olan yapılaşma sonucu yeşil alanların azalmasıyla insan için 
yeni rekreasyon faaliyetlerinin de yapılabileceği cazip mekanlar haline 
gelmişlerdir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda insanların rekreatif 
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faaliyetler için yeşil alanların yanında özellikle su ve su yüzeylerini tercih 
edenlerin oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Günümüzde 
turizm ve rekreasyon amaçlı en çok tercih edilen su yüzeyleri arasında ilk 
sırada deniz ve deniz kıyıları gelmektedir. Denize kıyısı olmayan bölgelerde 
ise insanlar çoğunlukla akarsu, göl, nehir gibi daha yakın olan sulak alanları 
tercih etmektedirler. Günümüzde birçok doğa göl, rezervuar, deniz ve 
akarsu kıyıları belirli dönemlerde turizm ve rekreasyon amacıyla yoğun 
kullanımlara sahne olmaktadır. Su kıyılarına olan talebin giderek artması ile 
birlikte bu kaynakların planlanması gereği de ortaya çıkmıştır. Su kıyılarına 
yönelik planlamalar birçok Avrupa ülkesinde uzun yıllardır yapılmaktadır. 
Özellikle göl kıyılarında yaptıkları düzenlemelerle ekonomik ömrünü 
doldurmuş olan birçok baraj gölünün yeniden insanoğluna kazandırılmasını 
sağlamışlardır. Bu planlamaları yaparken de var olan iç suların uzun 
dönemde yüksek kalitede ve doğal dengelerinin bozulmamasını da göz 
önünde bulundurmuşlardır. Ülkemizde ise bu konu ile ilgili geçmiş yıllara ait 
planlama çalışmalarının olmadığı, yapılanlarda ise alanın tasıma kapasitesi 
ve halkın rekreasyon talebinin göz ardı edildiği ve düzenlenen alanın 
sürdürebilirliğinin sağlanamadığı görülmektedir (ÖZKAZANÇ, 2005). 

Yeryüzünde bütün su yüzeyleri, rekreasyon ve spor faaliyetleri için uygun 
özelliklere sahip değildir. Rekreasyon amaçlı kullanılabilir su yüzeylerine 
etki eden fiziksel ulaşılabilirliğin derecesi, su yüzeyinin doğası (suyun 
hareketli veya durgun oluşu, derinliği, genişliği, kıyısının ve çevresindeki 
alanın özelliği), ulaşılabilirliği etkileyen yasal düzenlemeler, alana yönelen 
talep miktarı, kapasite alışkanlıklar ve beklentiler, mülkiyet hakkı, yeni 
alternatiflere uygunluğu ve su yüzeyinin yönetimi gibi bazı faktörler 
bulunmaktadır. Suyun rekreasyon faaliyetlerine uygunluğu, suyun kalitesi, 
miktarı ya da kullanım sıklığı ile ilgilidir (TANRIVERMİŞ, 2000). Su kıyısının 
rekreasyon faaliyetlerine uygunluğu ise alanın topografyası, iklim özellikleri, 
su kıyısının yönetimi, alanın taşıma kapasitesi, alana yönelik talep, 
ulaşılabilirlik, gibi faktörlere bağlıdır. 

WEST (1995)’e göre sulak alanlar, rekreasyon, eğitim ve estetik amaçlı 
kullanılan önemli alanlardır (GRAYSON ET AL. 1999). Doğal sulak alanlar 
güzel manzarası ve barındırdığı doğal hayatın yanı sıra, kuş gözleme, 
yüzme, doğa fotoğrafçılığı, yürüyüş ve su sporları yönünden ideal ortamlar 
sunması sebebiyle de aynı zamanda pek çok yerli ve yabancı insanın 
ilgisini çekmektedir. Sulak alanlarla ilgili olarak yapılan benzer bir 
çalışmada Kuş Cenneti Milli Parkı’nı 1993 yılının ilk on ayında 36.435 kişi 
ziyaret ettiği belirlenmiştir (ÜN, 1995). Venezüella’daki Morrocay Ulusal 
Parkı’na gelen ziyaretçiler ise yılda 7 milyon dolar harcamaktadır. 
GEARHART ve HIGLEY (1993)’in Arcata’da ki sulak alanda yaptıkları 
araştırmaya göre; piknik ve dinlenme için günde 75–175 kişinin, kuş 
gözlemciliği vb. için günde 5–50 kişinin, koşu ve yürüyüş için 20–80 kişinin 
eğitim amaçlı olarak ayda 50–200 kişinin fotoğraf çekimi için ise 30–75 
kişinin ziyaret ettiği belirlenmiştir (CAMPLELL ve OGDEN, 1999).  
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Çoruh Havzası Uzundere Vadisi’nde bulunan sulak alanlar çevresinde 
kullanım ve kirliliğe karşı herhangi bir koruma önlemi alınmaması kaynak 
sürekliliği ve canlı yaşamı için tehdit oluşturmaktadır. Bu yüzden hassas bir 
ekolojik dengeye sahip olan Tortum Çayı, Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, 
yıkıklar ve çevresi içerisinde barındırdığı bitki ve hayvan yaşamı da dikkate 
alarak, kaynak değerlerinin aşırı kullanım ve kirlilikten korunması, peyzaj 
değerlerinin sürekliliği için gereklidir. Bu nedenle kaynak çevrelerinin çevre 
temizliği, ağaç kesimi, atıklar, gölden kum çekilmesi konusunda daha 
hassas davranılmalı ve yanlış kullanımların engellenmesi sağlanmalıdır. 
Çoruh Havzası Uzundere Vadisi rekreasyonel faaliyetler doğrultusunda 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin en güzel doğa merkezlerinden birisidir. 
Ancak bilinçsiz ve kontrolsuz olarak yapılacak rekreasyon faaliyetlerinin 
olumsuz etkileriyle birlikte su potansiyelinin taşıma kapasitesinin üstünde 
kullanma sonucunda zaman içinde su kaynaklarının doğal yapısının 
bozulması, tahrip olması ve çevre kirliliğinin meydana gelmesi riskleri 
Çoruh Havzası Uzundere Vadisi doğasını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu 
sebepten alanın kullanımı yetkili birimler tarafından sürekli olarak kontrol 
edilmeli ve taşıma kapasitesi üzerinde alan kullanıma izin verilmemelidir. 
Çoruh Havzası Uzundere Vadisi sahip olduğu su potansiyeli ile hiçbir 
bölgede olmayan çok zengin kaynaklara sahiptir. Vadi ve havza 
çevresindeki su kaynaklarının geri dönüşsüz bir şekilde alan kaybına neden 
olan tehditlerin başında kirlilik ve erozyon sorunu gelmektedir. Erzurum 
İlinin en önemli havzalarından birini oluşturan Çoruh Havzası sınırları 
içerisinden doğan Tortum Çayı, ekolojik, çevresel ve turizm açısından 
önemli bir yere sahip olan Tortum Gölü’ne dökülmektedir. Bölgede 
kanalizasyon sistemi yeterli olmadığından, evsel ve küçük çaplı endüstri 
tesislerinin atık sularının çoğu Tortum Çayı’na deşarj edilmekte Tortum 
Çayı ve bu çayla beslenen Tortum Gölü’nün ekolojisi olumsuz 
etkilenmektedir. Ayrıca kendini yenileme kapasitesinin üzerinde kirletilen su 
kaynaklarının estetik görünümleri kaybolmasına ve rekreasyon amacıyla 
kullanılamamasına sebep olacaktır. Bu tehditlerle doğal ve ekolojik yapısını 
kaybeden su kaynaklarına eski halini sonradan kazandırmak, yok olan 
türleri geri getirmek ya çok zor veya hiç mümkün olamamaktadır. Bu 
istenmeyen sonuca ulaşılmaması için, atık ve artık maddelerin bir ön 
arıtıma tabi tutulduktan sonra su kaynaklarına zarar vermeyecek özelliğe 
getirilerek boşaltılması gerekmektedir. 

Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi’nin çevresinde piknik, balıkçılık, doğa 
yürüyüşü gibi rekreasyonel aktiviteler zaten yapılmaktadır. Alternatif 
rekreasyonel faaliyetler olarak, botçuluk ve motorlu su araçlarıyla gezinti, 
kürekçilik, yelkencilik, su kayağı, rafting, yüzme, sandalla gezinti, kano, 
dağcılık faaliyetleri, kamp faaliyetleri, kuş gözlemciliği ve flora turizmi gibi 
başlıca faaliyetler desteklenerek,  bu imkanların en iyi şekilde 
değerlendirilmesi gerekir. Turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin, çalışma 
alanının bölgesel kalkınmasını destekleyecek önemli bir unsur olacağı 
düşünülmektedir. Önemli doğal, tarihi ve kültür varlıklarına, rekreatif 
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olanaklarına rağmen, yörenin turizm ve rekreasyonel kaynakları yeterince 
tanıtılmamıştır. Tanıtım faaliyetlerinin artırılmasıyla birlikte, alternatif turizm 
ve rekreasyon faaliyetleri de gelişecektir. 

Su tüm zamanlarda peyzajın bitkiler gibi en canlı ve dinamik unsurlarından 
biri olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde suyun noksanlığı kadar, varlığında 
kullanım biçimleri sosyo–ekonomik ve kültürel yapıyı, peyzaj bütünlüğünü 
temelinden etkileyen ve değiştiren bir unsur olarak göze çarpar. Sosyo–
ekonomik değişim ve yozlaşmalar tüm doğal kaynaklarda olduğu gibi su ile 
ilgili de pek çok sorun üretmektedir. Bu süreç o kadar hızlı yaşanmaktadır ki 
temelinde doğa olan pek çok anlayış geleneksel mimari tarzın terk 
edilmesini, kırsal ve tarımsal peyzaj bütünlüğünün geri kazanılamayacak 
ölçüde dejenere olması sonucunu doğurmaktadır. Bu sorunların 
giderilebilmesi için temel olarak aşağıdaki düşünceler önerilebilir 
(KARAHAN, 2004). 

 Su kıt bir kaynaktır. Havza temelinde yönetim planlarına göre rasyonel 
bir şekilde kullanımı sağlanmalıdır. 

 Köylüler su kullanımı konusunda bilinçlendirilmeli, su kirliliğinin insan, 
hayvan, bitki ve geniş kapsamlı olarak doğa üzerindeki olumsuz 
etkilerinden haberdar edilmelidir. 

 Evsel atık sular hiçbir kontrol olmaksızın dereye deşarj edilmektedir. 
Tortum Gölü havzasında hemen hemen bütün köy yerleşimlerinde aynı 
sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle atık suları toplayan bir kanalizasyon 
sitemi kurulmalı ve toplanan sular arıtıldıktan sonra Tortum Gölü’ne 
verilmelidir. 

 Gelecekte özellikle yayla alanları için konut, turizm, ormancılık ve 
hayvancılıkla ilgili yönetim planları hazırlanmalı, su kaynakları 
üzerindeki baskıların peyzaj bütünlüğünü olumsuz etkilemesine izin 
verilmemelidir. 

Sonuç olarak Çoruh Havzası Uzundere Vadisi’nin su potansiyeli 
bakımından en önemli su varlıkları olan Tortum Çayı, Yıkıklar (Yedigöller), 
Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi, mevsimlik şelaleler suya dayalı birçok 
rekreasyonel faaliyete önemli potansiyel oluşturup aktivitelerinin 
yoğunlaşabileceği alanlar olarak belirmektedir.  Bu çalışmada Çoruh 
Havzası Uzundere Vadisi’nde önerilen su ile doğrudan ilişkili suya dayalı 
rekreasyon etkinliklerini sınıflandırdığımızda: (1) Botçuluk ve Motorlu Su 
Araçlarıyla Gezinti, (2) Kürekçilik, (3) Yelkencilik, (4) Su Kayağı, (5) Olta 
Balıkçılığı, (6) Rafting, (7) Yüzme, (8) Sandalla Gezinti, (9) Kano etkinlikleri 
şeklindedir. Su ile dolaylı ilişkili suya dayalı rekreasyon etkinlikleri ise: (1) 
Piknik aktiviteleri, (2) Doğa Yürüyüşü (Trekking), (3) Kamping, (4) Manzara 
Seyri ve Fotoğrafçılık, (5) Kuş Gözlemciliği, şeklinde sınıflandırılmıştır. 
Doğa ve canlılar açısından büyük öneme sahip bu su kaynaklarının 
devamlılığı için korunması önceliklidir. Bu alanlarda yapılacak etkinliklerde 
ekoturizm ve rekreasyonel faaliyetlerin sürdürülebilirliği için kaynak değeri 
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yüksek olan su varlıklarının korunması ve bu kaynakların yörenin ekoturizm 
potansiyelinin en önemli girdisi olduğunun unutulmaması gereklidir. 
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ORMANIN DİRENCİ, BİYOÇEŞİTLİLİK  
ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ* 

 Çeviren: Esen ALPARMAN 
 

POLİTİKA BELİRLEYİCİLER İÇİN ÖZET** 

• Direnç (resilience), ormanın dış baskıları yutması ve bozulma 
sürecinden önceki durumuna zaman içinde tekrar dönebilme 
kapasitesidir. Dirençli bir orman ekosistemi, uygun bir zaman aralığında 
bakıldığında taksonomik oluşum, yapı, ekolojik işlevsellik ve süreçlerin 
hızları açısından “kimliğini” korur. 

• Elde edilen bilimsel kanıt, ormanların değişime karşı koyma veya 
bozulma sonrasında yeniden iyileşme kapasitesinin çeşitli 
kademelerdeki biyoçeşitliliğe bağlı olduğu sonucunu kuvvetle 
desteklemektedir. 

• Biyoçeşitliliği koruma ve onarma, insan kaynaklı baskılara karşı 
ormanların direncini arttırarak beklenen iklim değişikliği etkilerine 
yönelik güçlü bir kalkan ve “sigorta poliçesi” oluşturur. Biyoçeşitlilik tüm 
kademelerde (konum, peyzaj, ekosistem, biyobölge) ve tüm elemanları 
kapsayacak şekilde (genler, türler, topluluklar) ele alınmalıdır. Dikilmiş 
ya da yarı-doğal ormanlarda biyoçeşitliliğin arttırılması, bu ormanların 
dirençleri ve çoğu kez verimlilikleri üzerinde (karbon depolanması dahil) 
olumlu etki yaratacaktır.   

• Değişen çevresel koşullara karşı bir orman ekosisteminin direncini 
özellikle (i) mikro-organizmalar da dahil olmak üzere türlerin çeşitliliği, 
(ii) türler içindeki genetik farklılıklar (tür popülasyonları içinde genetik 
karakter farklılıkları) ve (iii) Bölgesel ekosistemler ve türler havuzu gibi 
biyolojik ve ekolojik kaynaklar belirler. Direnci etkileyen diğer unsurlar 
da orman ekosistemlerinin büyüklüğü (genelde az bölünmüş geniş 

                                                 
* Aşağıdaki özet, “Forest Resilience, Biodiversity, and Climate Change”, UNEP 

Convention of Biological Diversity, Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity / CBD, 2009 başlıklı belgeden dilimize çevrilmiştir. 
(Thompson, I., Mackey, B., McNulty, S., Mosseler, A. (2009). Forest 
Resilience, Biodiversity, and Climate Change. A synthesis of the 
biodiversity/resilience/stability relationship in forest ecosystems. Secretariat 
of the Convention on Biological Diversity, Montreal. Technical Series no. 43, 
67 pages)   

** Ian Thompson (Canadian Forest Service), Brendan Mackey (The Australian 
National University and The Fenner School of Environment and Society), 
Steven McNulty (USDA Forest Service), and Alex Mosseler (Canadian 
Forest Service) tarafından derlenen belgeden alınmıştır 
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ormanlar daha güçlüdür) ve çevresindeki peyzajın karakteri ve 
durumudur. 

• Özgün ormanlar, dikilmiş veya ıslah edilmiş doğal ormanlara göre 
genellikle daha dirençli (ve kararlı, dayanıklı, uyumlu) olurlar. 
Dolayısıyla, bu ormanların korunmasını teşvik eden politikalar ve 
yaptırımlar biyoçeşitliliğin sürekliliğini ve iklim değişikliğinin etkilerinin 
azaltılmasını desteklerken, ekosistemlerden sağlanan hizmetleri de 
arttırırlar. Bununla birlikte, özellikle yabancı türlerin istilasıyla zarar 
görmüş bazı ormanların kararlı ve dirençli olabilecekleri ve bu 
ormanlardan özgün ürün ve hizmetleri yeniden sağlamak üzere doğal 
ekosistemi eski durumuna getirmeye yönelik çabaların ciddi zorluklarla 
karşılaşabileceği bilinmelidir.  

• Doğal olarak az tür çeşidine sahip olmalarına karşın, kuzey ormanları 
gibi bazı orman ekosistemleri yüksek dirence sahip olabilirler. Bu 
ormanlar büyük değişimlere uyum gösterebilir ve geniş genetik 
farklılıklara sahip baskın ağaç türleriyle değişik çevresel koşullara uyum 
sağlayabilirler.  

• En geniş karbon deposu, özellikle nemli tropik bölgelerdeki yüksek 
dirence sahip kararlı orman sistemleri olan eski özgün ormanlardadır.  

• Bozulan ve yokolan ormanlardaki emisyonların ve diğer orman kaynaklı 
iklim değişikliğine ilişkin etkilerin azaltılması (REDD*) ve bunlarla ilgili 
uyum politikalarını ve yaptırımları UNFCCC** çatısı altındaki 
görüşmelerle sağlama çabalarının sürekliliği, ormanların direnci ve 
dolayısıyla orman biyoçeşitliliği ile ilintilidir. Bu nedenle, REDD 
bünyesindeki çalışmalarda orman ekosistemi direncini ve karbon 
deposu dengesini uzun-süreli sağlayacak olan biyoçeşitliliği korumaya 
önem verilmelidir.  

• Özellikle diğer arazi kullanımı baskılamalarıyla etkileşim içinde bulunan 
iklim değişikliğinin bölgesel etkileri, geniş özgün ormanların bile 
direncini kırmaya ve onları kalıcı bir değişikliğe itmeye yeterlidir. Eğer 
orman ekosistemleri “bardağı taşıran son damla” aşamasını geçerlerse, 
bambaşka bir orman türüne ve hatta ender olarak ormandan savanaya 
dahi dönüşebilirler. Yeni oluşan ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve 
ekosistemden elde edilen ürün ve hizmetler açısından büyük oranda 
daha fakir olacaktır. 

• Genellikle biyoçeşitliliğin az olması nedeniyle, dikilmiş ormanlar ve ıslah 
edilmiş doğal ormanlar, özgün ormanlara kıyasla iklim değişikliğinden 
kaynaklanan geniş ölçekli kayıp riskleri ve bozulmalarla daha fazla 
karşılaşacaklardır. Bu riskler aşağıda sıralanan orman yönetimi 
önerilerine bağlı kalınarak bir ölçüde azaltılabilir: 

                                                 
* Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries 

** United Nations Framework Convention on Climate Change 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

o Yalnızca bazı ağaçları bulunduğu konuma, büyüme hızına veya 
formuna göre seçerek kesme uygulamasından kaçınmak suretiyle 
ormanların genetik farklılıklarını korumak. 

o Doğal ormanları ve süreçlerini örnek alarak konum ve peyzaj 
bütünlüğünü korumak. 

o Parçalanmayı azaltarak, kayıp yaşam alanlarını (orman tipleri) bulup 
kurtararak, korunmuş alanların ilişkilerini genişleterek ve ekolojik 
koridorlar oluşturarak orman peyzajları arasında bağlantı sağlamak. 

o İşlevsel farklılığı korumak ve çeşitlilik gösteren doğal ormanların 
monotipik veya azaltılmış türe sahip dikim alanlarına dönüşmesini 
engellemek. 

o İstilacı türleri kontrol ederek ve dikimlerde, ağaçlandırma veya 
yeniden ağaçlandırma projelerinde yerli olmayan türlere eğilimi 
önleyerek doğal olmayan rekabeti azaltmak.  

o Dikilmiş ve yarı-doğal ormanları, gelecekte öngörülen iklimlere 
uygun şekilde tanımlayıp planlayarak yönetmek. Örneğin, yardımla 
yeniden canlandırılmış bölgesel ağaçlara sahip olan ve iklim 
modellemesine göre gelecekteki iklim koşullarına yakın iklimi olan 
bazı alanları bölerek uzun vadedeki kayıp oranını azaltmak. 

o Biyoçeşitliliği, tüm kademelerde (konum, peyzaj, biyobölge) ve ve 
tüm elemanları kapsayacak şekilde (genler, türler, topluluklar) -
örneğin, kendi dağılımının, yaşam alanlarının ve koruma sahalarının 
sınırlarında bulunan veya kopmuş, yalıtılmış olan ağaç 
topluluklarını- korumak. Bu topluluklar büyük olasılıkla iklim 
değişikliğine cevap verebilen ön-uyum sağlamış gen havuzlarını 
temsil edecek ve koşullar değiştiğinde çekirdek toplulukları 
oluşturacaklardır. 

o Korunan alanları temsil eden kapsamlı, yeterli ve bilimsel olarak 
tasarlanmış ulusal ve bölgesel ağlar kurmak. Bu ağları, ulusal ve 
bölgesel planlama kapsamında geniş-ölçekli peyzaj bağlantısını 
sağlayacak şekilde oluşturmak. 

ÇIKARIMLAR VE EKOLOJİK İLKELER 

Bir ormanın biyoçeşitliliği, zaman ve mekan süreçlerinde ekosistemin 
verimliliği, direnci ve kararlılığı ile bağlantılıdır ve bu unsurları destekler. 
Biyoçeşitlilik uzun dönemde orman ekosistem yapılarının direncini, 
dayanıklılığını ve doğal yapılanmasını güçlendirir ve ekosistemin tüm 
kademelerdeki kararlılığını arttırır. Ekosistemdeki pek çok türün önemli 
işlevsel rolleri olmakla birlikte bazılarının olmayabilir ve biz varolan bütün 
türlerin rollerini bilemeyebiliriz ya da anlayamayabiliriz. Bunun yanısıra, 
değişen çevresel koşullar nedeniyle daha önceleri çok az işlevsel 
sorumlulukları olan türler çok işlevsel duruma gelebilirler. Ekosistem 
içindeki işlevsel grupların dayanıklılığı, ekosistemin çalışması ve direnci 
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açısından yaşamsal önem taşır. Direncin kapasitesi ve ekosistemin 
kararlılığı, ekosistemin temel ürün ve hizmetlerinin zaman ve mekan 
süreçleri içinde sağlanabilmesi için gereklidir. Direnç kaybı, işlevsel 
grupların azalmasından, iklim değişikliği gibi çevresel değişimlerden veya 
doğal rejim bozukluklarından kaynaklanabilir (FOLKE ve diğerleri, 2004). 
Rejim sapmasıyla oluşan direnç kaybı, ekosistemi çoğu kez istenmeyen ve 
geri dönüşü olmayan bir duruma getirebilir. Direnç, doğal sistemlerin 
biyoçeşitliliğini kendi kendine onarma kapasitesi olarak görülmelidir; 
dolayısıyla biyoçeşitliliğin azalması bu kapasitenin düşmesi anlamına 
gelmektedir. Bu derleme, Loreau ve diğerleri (2001), Hooper ve diğerleri, 
(2005), Drever ve diğerleri (2006) ile birlikte, orman ekosistemleri ve 
bunların dirençleriyle ilgili olarak aşağıdaki görüşlerin kuvvetle 
desteklenmesini önermektedir: 
• Direnç, orman ekosistemi biyoçeşitliliğinin değişik katmanlarda yarattığı 

bir ekosistem özelliğidir. Daha öz bir tanımla ormanın direnci, zaman 
içinde ve tüm orman peyzajı kapsamında genetik farklılık, işlevsel 
türlerin çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliğiyle (beta çeşitlilik) ilintilidir.  

• Doğal ormanların çoğunluğu çeşitli huzursuzluklara ve rejim 
karmaşasına karşı çok dirençli ekosistemlerdir; eğer bozulmalar 
(örneğin, insan eliyle oluşan ve işlevsel unsurların azalmasına yol açan 
orman tahribatı) ormanın iyileşme kapasitesini aşarsa, sistem kendini 
belki de aynı dirence sahip olamayacağı başka bir oluşuma 
dönüştürecek ve büyük olasılıkla elde edilecek ürün ve hizmetler artık 
eski düzeyine erişemeyecektir. 

• Genel olarak karmaşık orman ekosistemleri, tür çeşitliliği az olanlara 
kıyasla daha üretken olup daha fazla ürün ve hizmet sağlarlar. Yetişkin 
ağaçların ağırlıkta olduğu üretken ormanlar genellikle çok kararlı 
ekosistemlerdir. 

• Ormandaki bazı türler arasında, orman ekosistemleri ve süreçleri içinde 
ve arasında karmaşık yapıya ve değişime yolaçan konum farklılaşması 
hatta rekabet vardır. Bu değişimlerin bazısı, tüm orman alanını etkileyen 
koşullardaki küçük yerel değişimlerden kaynaklanır. 

• Karışık orman ekosistemlerinde işlevsel türlerin gereğinden fazla olması 
sık rastlanılan bir durumdur ve doğrudan ekosistemin direnciyle ilintilidir. 
Gereğinden fazla bulunan türler çevresel değişimlere karşı sigorta 
sağlarlar ve belli koşullarda sınırlı işlevselliği olan türler değişen 
koşullarda etkin türlere dönüşebilirler.  

• Çeşitlilik gösteren orman sistemleri, çeşitliliği daha az olan sistemlere 
oranla daha kararlıdırlar (belirli sınırlar içindekiler) ve bu bir oranda 
ekosistemler arasındaki beta çeşitlilik ve sağlıklı bölgesel türler havuzu 
ile ilgilidir.  
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• Bütün bunlara karşın, iklim koşulları türlerin çoğunluğunun 
deneyimlerinin ötesinde değişirse, en üst düzeydeki çeşitlilik bile 
ekosistem direncini korumayı garanti edemez.  

• Ormanın yapısı değişmiş olsa bile ekosistem ekolojik açıdan direçli ise, 
ormanın bozulmalar sonucunda durumunda oluşan değişimlere rağmen 
ürün ve hizmet akışı çok fazla etkilenmeyebilir. Buna karşın ekolojik 
direnç, tahrip edilmiş ormanlarda olduğu gibi, türleri azalmış bir 
sistemde varolamaz.  

• Tür çeşitliliği, peyzaj çeşitliliği ve orman sisteminin özellikle hastalık ve 
zararlıların istilasına karşı koyma kapasitesi arasında negatif bir ilişki 
vardır. 

• Bütün orman ekosistemleri -iklim değişikliği de dahil- bozulmalara karşı 
aynı ölçüde dirençli değildir. İklim değişikliğinin etkileri ormanların 
biyom, ağaç türlerinin kompozisyonu, doğal bozulma rejimi ile nem, ısı 
ve edafik tepkilerine bağlı olarak değişir.  

• Direnç, değişen çevresel koşullara karşı ekosistemin istenilen düzeyde 
korunmasını sağlamak için gereklidir.   
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GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ORMANLARIMIZI KORUYALIM 
 

Ziraat Yük. Müh. Fatma DANIŞMAN* - Dr. Merih USLU**  
 

ÖZET 
Dünyadaki mevcut enerji kaynaklarının hızla azalması, orman tahribatı ve çevre kirliliğinin 
artması ile yenilenebilir enerji çalışmaları daha fazla önem kazanmıştır.  Yenilenebilir 
enerjiler arasında en önemli kaynak Güneş’tir. Orman köylerinde halen bir aile çamaşır, 
bulaşık ve ev temizliği için ihtiyaç duyduğu sıcak suyu elde etmek için odun kullanmaktadır. 
Bunun önüne geçmek için,  Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Köy İlişkileri Genel 
Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından 2004 yılında “Güneş Enerjisi İle Su Isıtma Sistemi Projesi” 
başlatılmıştır. İklim değişikliği ile mücadelede olumlu bir adım olan bu proje kapsamında İl 
müdürlüğümüzce çalışmalar hızla devam etmektedir.  

Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları arasında farklı ve önemli bir yeri olan güneş 
enerjisinin küresel iklim değişikliği ve ormanlarımız üzerindeki olumlu etkisine değinilmiştir. 
Sonuçta Türkiye için güneş enerjisinden etkin ve yaygın bir şekilde faydalanmak için 
önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi; Türkiye güneş enerjisi potansiyeli; küresel iklim 
değişikliği, ORKÖY 

SAVE OUR FORESTS BY SOLAR POWER 

ABSTRACT 

Studies on renewable energy are getting a higher importance due to reduction of available 
power source, devastation of the forests and increase in environment pollution. The most 
important one of renewable energy resources is the solar power. Families in the villages by 
forests are burning wood in stows and firesides to heat their houses and cleaning water. To 
prevent this, “Management of Improvement of Forest Villages of Ministry of Environment and 
Forestry” has started the project of “Water Heating by Solar Power”. Working continues in 
the scope of this project which is an important step in preventing the climate change.. 

In this study, solar power which has a special and important place among the renewable 
energy resources is referred as well as its positive effect on the forests. In the conclusion 
suggestions have been made to use solar power widely and effectively in Turkey. 

Key words: Solar power, potential of solar power in Turkey, global climate change, ORKÖY 

GİRİŞ 
Enerji en sade tanımla iş yapabilme yetisidir ve günümüzde sahip 
olduğumuz medeniyetin temel taşlarından biridir. Bir ülkenin kullandığı 
enerji çeşidi ve miktarı, o ülkenin gelişmişlik ve refah seviyesini 
göstermektedir. Lakin yaşadığımız dönemde enerji tüketim ve üretim 
sistemlerinin gerektiği gibi kullanılamaması, doğal kaynaklarımızın 
tükenmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda doğamızın geri 
dönüşümsüz tahribatı, bunun sonraki aşaması olarak da çevre kirliliği 
karşımıza çıkmaktadır. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için, yenilenebilir 

                                                 
* İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ORKÖY Şubesi 

fatmadanisman@gmail.com  
** İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürü 
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enerji yöntemlerinin araştırılmasına hız verilmeli ve insanlığın kullanımına 
uygun hale getirilmelidir.  

Sürdürülebilir bir yaşam için enerji kaynaklarının da yenilenebilir olması 
aşikârdır. Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var 
olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Ücretsiz enerji olarak da 
tanımlayabileceğimiz yenilebilir enerjinin kaynakları güneş ışığı, rüzgâr, 
akan su, biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.  

Yenilenebilir enerjiler arasında en önemli kaynak güneş enerjisidir. Güneş 
enerjisi hem bol, hem sürekli ve yenilenebilir, hem de bedava bir enerji 
kaynağıdır. Bunların yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımından 
kaynaklanan çevresel sorunların çoğunun, güneş enerjisi üretiminde 
bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu bir enerji yapmaktadır 
(VARINCA, 2006).  

Güneş enerjisi çevre açısından temiz bir kaynak özelliği taşıdığından fosil 
yakıtlara da alternatif olmaktadır. Yeryüzüne her sene düşen güneş ısınım 
enerjisi, yeryüzünde şimdiye kadar belirlenmiş olan fosil yakıt haznelerinin 
yaklaşık 160 katı kadardır. Ayrıca yeryüzünde fosil, nükleer ve hidroelektrik 
tesislerinin bir yılda üreteceğinden 15.000 kat daha fazladır. Bu bakımdan 
güneş enerjisinin bulunması sorun değildir. Asıl sorun bunun insan 
faaliyetlerine uygun kullanılabilir bir enerji türüne dönüştürülebilmesindedir. 

Yakıt sorununun olmaması, işletme kolaylığı, mekanik yıpranma olmaması, 
modüler olması, çok kısa zamanda devreye alınabilmesi, kısa zamanda 
kendisini amorti etmesi (azami bir yıl), uzun yıllar sorunsuz olarak 
çalışması, temiz bir enerji kaynağı olması, vb. gibi nedenlerle dünya 
genelinde fotovoltaik elektrik enerjisi kullanımı sürekli artmaktadır. Avrupa 
Birliği 2010 yılında fotovoltaik elektriğin elektrik üretimi içindeki payının 
%0,1 olmasını hedeflemiştir. 

1. GÜNEŞ ENERJİSİ 
Devasa Güneş kütlesinin saniyede 5 milyon tonluk bir kısmı ısıya dönüşür. 
Dünyaya bu enerjiden 1010 MW’lık enerji ışık olarak ulaşır. Bu çok büyük 
bir değer olsa bile, Güneş enerjisi teknolojileri yardımı ile bu ışımadan 
ancak bir kısmı dönüştürülebilir. Aslına bakılırsa Dünyanın başlıca enerji 
kaynağı Güneş‘tir.  

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli 
açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü’nde (DMİ) mevcut bulunan, 1966-1982 yıllarında ölçülen 
güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verileri toplanmıştır. Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından yapılan çalışmaya göre, 
Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük 
toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl  (günlük 
toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Aylara göre Türkiye güneş 
enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri ise Tablo-1'de verilmiştir 
(EİE, 2009). 
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Tablo 1: Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli 
 

Aylık Toplam Güneş Enerjisi Aylar 
(Kcal/cm2-ay) (kWh/m2-ay) 

Güneşlenme 
Süresi 

(Saat/Ay) 
OCAK 4,45 51,75 103 
ŞUBAT 5,44 63,27 115 
MART 8,31 96,65 165 
NİSAN 10,51 122,23 197 
MAYIS 13,23 153,86 273 
HAZİRAN 14,51 168,75 325 
TEMMUZ 15,08 175,38 365 
AĞUSTOS 13,62 158,4 343 
EYLÜL 10,6 123,28 280 
EKİM 7,73 89,9 214 
KASIM 5,23 60,82 157 
ARALIK 4,03 46,87 103 
TOPLAM 112,74 1311 2640 
ORTALAMA 308,0 cal/cm2-gün 3,6 kWh/m2-gün 7,2 saat/gün 

Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü 
Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi Güney Doğu Anadolu 
Bölgesi olup, bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Güneş enerjisi potansiyeli 
ve güneşlenme süresi değerlerinin bölgelere göre dağılımı da Tablo-2' de 
verilmiştir.  

Ancak, bu değerlerin, Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, 
sonradan yapılan çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 yılından bu yana EİE ve 
DMİ,  güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla 
enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Devam etmekte olan 
ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski 
değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir (EİE, 2009). 
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Tablo 2: Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere 
Göre Dağılımı 

 

Bölge Toplam Güneş 
Enerjisi (Kwh/M2-Yıl)

Güneşlenme 
Süresi (Saat/Yıl) 

G.Doğu Anadolu 1460 2993 
Akdeniz 1390 2956 
Doğu Anadolu 1365 2664 
İç Anadolu 1314 2628 
Ege 1304 2738 
Marmara 1168 2409 
Karadeniz 1120 1971 

Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü 
Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü 
arasındaki farkı belirtmek önemlidir. 

 Pasif ısı: Güneşten bize doğal olarak ulasan ısıdır. Bina tasarımında 
dikkate alınabilir, böylece daha az ilave ısı gerekir. 

 Elektrik üretimi: Fotovoltaik (PV) ve Odaklanmış Güneş Enerjisi 
(CSP). 

 Güneş Termal: Burada güneş ısısı, su ısıtmada kullanılır (ETKB, 
2009)  

Güneş enerjisinin kullanılabilmesi için toplanması gereklidir. Bu toplama 
işlemi ısıl (güneş kolektörleri) ve elektriksel (fotovoltaikler) olmak üzere iki 
değişik yol ile yapılır. 

Güneş panelleri, güneş ışığını direkt olarak elektriğe çevirirler. PV 
(photovoltaic) hücreler, güneş ışığını emdiği zaman, elektronlar 
bulundukları atomlardan ayrılarak madde içinde serbest kalırlar ve böylece 
bir elektrik akımı oluşur. Gelen enerjinin ancak 1/6 oranında bir kısmı 
elektrik enerjisine dönüşebilir. 

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI 
Güneşten gelen uzun dalga boyu radyasyonunun büyük bir bölümü yer 
yüzeyince soğurulur, bir kısmı dünyadan atmosfere yansır. Yeryüzü 
tarafından soğurulan güneş ışınları ısıya dönüştürülür. Bu ısı, yeryüzündeki 
atomların titreşimine ve kızılötesi ısıma yapmalarına neden olur. Kızılötesi 
ışımalar, oksijen veya azot gazı tarafından soğurulmaz. Ancak havada 
bulunan CO2 ve CFC (kloroflorokarbon) gazları, kızılötesi ışımaların bir 
kısmını soğurarak, atmosferden dışarı çıkmalarını engeller. Bu soğurma 
olayı, atmosferin ısınmasına yol açar. Bu etkiye, sera etkisi adı verilir. CO2 
(karbondioksit) üretimi, sera etkisinde birinci derecede önemlidir ve CO2’nin 
atmosferde uzun bir yasam ömrü vardır (ÇELİK, 2008). 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

Atmosferde bulunan sera gazlarının konsantrasyonu değiştiği zaman, 
atmosfer kompozisyonu da değişmektedir. Günümüzde bu değişme 
sonucunda iklim değişikliği süreci başlamıştır ve sıcaklık artışı uzun 
dönemde giderek yükselecektir. 

İklim değişikliği, çok ciddi çevresel ve sosyo-ekonomik sonuçlara yol 
açacaktır. İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının 
azaltılması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında 
uluslar arası işbirliğinin öneminin farkında olan Türkiye,  iklim değişikliğinin 
etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel çabalara kendi özel şartları ve 
imkânları çerçevesinde katkıda bulunmak maksadıyla “Ulusal İklim 
Değişikliği Strateji Belgesi’ni” hazırlamıştır.  

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi çerçevesinde belirtilen, iklim 
değişikliği ile mücadelede yenilenebilir ve nükleer enerji olmak üzere düşük 
ve sıfır emisyon teknolojilerinin kullanımının teşvik edilmesi hususu da yer 
almaktadır. Belirtilen hedefler arasında, Milli Ağaçlandırma Seferberliği 
kapsamında 2008-2012 yılları arası 2,3 milyon hektar alan ağaçlandırılacak 
ve rehabilite edilecektir. Bu sayede mevcut yutak alanlarımız tarafından 
tutulan karbona ilave olarak, 2020 yılına kadar 12 yılda toplam 181,4 milyon 
ton karbonun orman alanlarımız tarafından tutulması sağlanacaktır (ÇOB, 
2009). 

Güneş enerjisi sistemleri, orman tahribatının önüne geçerek CO2 yutak 
alanlarının korunmasına yardımcı olduğundan, küresel iklim değişikliği ile 
mücadelede önemli bir araçtır.  
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3. GÜNEŞ ENERJİSİNİN ORMAN KÖYLERİNDE ÖNEMİ VE KULLANIMI 
Türkiye'de her yıl yüzlerce hektar ormanlık alan köylünün yakacak ihtiyacını 
karşılamak için kesiliyor. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Köy İlişkileri 
Genel Müdürlüğü'nün (ORKÖY) 2004 yılında başlattığı “Köylere Güneş 
Enerjisi” projesi ile orman tahribatının azaltılması planlanmıştır. Bu proje 
çerçevesinde İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ORKÖY şubesi olarak, 
İstanbul Orman Köylerine “Güneş Enerjisi İle Su Isıtma Sistemi”ni 
uygulamaktayız.  

Köylerde su ısıtma işlemi ocaklarda ve sobalarda odun kullanılarak 
yapılmaktaydı. Ocak ve soba ile yapılan su ısıtma aşırı odun tüketimi 
nedeni ile ormanlar üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Plan kapsamına 
giren söz konusu köylerde yaşayan ailelere, su ısıtma aracı geliştirme 
projesi önerilmiştir.  

Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemlerinin işletme masrafları, hemen hemen 
yok denecek seviyededir.  Bu konuda en büyük maliyet ilk yatırım 
maliyetidir. Güneş enerjisi sistemleri için sarf edilen ilk yatırım maliyeti 2 yıl 
içinde kendini geri ödemekte ve uzun yıllar maliyetsiz olarak sıcak su temin 
etmektedir.   

a) Güneş Enerjisi Sistemi ile Ormanların ve Orman Köylüsünün  
Kazançları 
1) Orman köylerinde sadece çamaşır, bulaşık, banyo suyu ısıtmak için 

aile başına yıllık en az 5 ster odun tüketilmektedir. Bugünkü 
fiyatlarla ortalama olarak steri 75 TL’ den 50 hanelik bir köyde su 
ısıtmak amacı ile yılda 250 ster odun tüketilmekte, bu da bugünkü 
piyasa satış fiyatları ile yılda 18.750 TL’yi bulmaktadır.  

2) Güneş enerjisi sistemi aynı zamanda köylerdeki sıhhî ortamın 
artmasına, sağlık koşullarının iyileşmesine dolayısıyla sosyal yaşam 
kalitesinin yükselmesine faydalı olmaktadır.  

3) Güneş enerjisinin alternatifi olan diğer ısıtma araçları, sürekli 
harcamayı gerektirmektedir. Fakat güneş enerjisi doğal enerji ile 
ısınmayı sağladığından ısınma gideri söz konusu olmamaktadır.  

4) Dört kişilik bir ailenin günlük 150 lt. sıcak su kullanımını göz önüne 
alırsak, bu suyu elektrikle ısıtmak için 6 KW. enerji gerekmektedir.  

5) Türkiye gibi güneşli bir ülkede elde edilecek güneş enerjisinden 
faydalanma oranı metrekarede 1 KW/saattir. Bu bize ulaşan ücretsiz 
ve sürekli enerji kaynağıdır. Türkiye genelindeki yaklaşık 21.000 
orman köyünde yaşayan tüm haneler dikkate alındığında oldukça 
büyük oranlarda milli servet kaybı ortaya çıkmaktadır.  

6)  Güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaşması ile orman tahribatının 
en aza indirilmesi, binlerce ağacın kesilmesinin önlenmesi ve çevre 
dengesinin korunması amaçlanmaktadır ( hava kirliliğini azaltmak, 
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ormana olan baskıyı azaltmak, karbon yutak alanını korumak vb.). 
Bu yönüyle proje; gittikçe önem kazanan “küresel ısınma” ile 
mücadeleye hizmet etme misyonu da taşımaktadır (İÇO, 2009) 

b) İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ORKÖY Çalışmaları 
ORKÖY, ormanların korunması ve geliştirilmesi için orman köylerinin sosyal 
ve ekonomik yönden kalkınmalarına katkıda bulunmak, köylere götürülecek 
hizmetleri belirlemek ve planlamak için etüt-plan heyetlerince ilçe kalkınma 
planı, ek-plan ve revizyon raporları hazırlamakla görevlidir. ORKÖY, multi 
disipliner yapıdaki heyetler, kamu kuruluşları ile koordinasyonu sağlayarak, 
planlama konusu orman köylerine ait her türlü bilgiyi toplamaktadır. Bu 
bilgiler ışığında köyde fert başına düşen yılık gelir tespit edilmektedir. 
DPT’nin o yıl için ilan ettiği fert başına düşen gayri safi gelirle mukayese 
edilerek köyün toplam gelir açığı bulunmaktadır. Köylünün eğilimleri ve 
istekleri de dikkate alınarak, köylünün gelir açığının kapatılmasını 
sağlayacak ekonomik ve sosyal amaçlı faaliyetleri kapsayan proje türleri 
önerilmektedir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü'nün 
(ORKÖY) 2004 yılında başlattığı “Güneş Enerjisi İle Su Isıtma Sistemi 
Projesi” çalışmaları ile şubemiz, orman köylerinde aile başına yıllık en az 5 
ster odun tüketiminin önüne geçmiştir. İlimizde 2007, 2008 ve 2009 
yıllarında toplam 745 üniteye güneş enerjisi kredisi verilerek, 3.725 ster 
odun tasarruf edilmiş ve bu kadar ağacın kesilmesi engellenerek milli 
ekonomiye de yaklaşık 260.750 TL (3.725*70 TL)  katkı sağlanmıştır (İÇO, 
2009)  

Bu proje ile Türkiye çapında 300.550 kişinin hayat şartları iyileştirilmiş, 
150.275 ton yakacak odun tasarrufu sağlanarak, 5.009 ha meşe baltalık 
ormanı kesilmekten kurtarılmıştır. Kesilmesi önlenen orman alanı 
sayesinde yaklaşık 551.223 ton CO2 karşılığı karbon yutağının devamlılığı 
sağlanmıştır. Bunların yanında 2.400 adam/ay dolaylı istihdam sağlanmıştır 
(ORKÖY, 2009). 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 
Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli bakımından iyi durumda olmasına rağmen 
ne yazık ki bu potansiyeli yeterince etkin ve yaygın kullanamamaktadır. 

Güneş enerjisi kullanımı ile çevre kirliliğinin ve doğa tahribatının önüne 
geçilmiş olunur. Güneş enerjisi ile su ısıtma projesi uygulaması, temiz 
enerji kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Bunun sonucu olarak da orman 
köylüsünün hayat kalitesinin yükseltilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam 
ortamına kavuşturulmasına hizmet edilmektedir.   

Gerek orman köylerinde yaşayan vatandaşların yenilenebilir enerji 
kaynaklarından faydalanmasının sağlanması, gerekse bu maksatla 
ormandan kesilen ağacın azaltılması için güneş enerjisi ile su ısıtma 
projesinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
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Ülkelerin atmosfere saldıkları karbon miktarını 1990 yılındaki düzeylere 
düşürmelerini gerekli kılan Kyoto Protokolü’ne, Türkiye 26 Ağustos 2009 
tarihinde resmen taraf olmuştur. Bu sözleşme sonucunda, güneş enerjisinin 
kullanımının artırılması kararı alınmıştır. 

Orman köylümüzden gelen olumlu tepki ve gittikçe artan talepleri 
doğrulusunda, İlimizde 2010 yılında bütçe imkânları çerçevesinde sosyal 
amaçlı “Güneş Enerjisi İle Su Isıtma Sistemleri Projesi” uygulamasına 
devam edilecektir.  
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TURİZMİ  TEŞVİK  KANUNU’NDA  YAPILAN DEĞİŞİKLİK  
ve  

ORMANLAR 
 

Yücel ÇAĞLAR* 
 

ÖZET 
Turizmi Teşvik Kanunu 2008 yılında değiştirildi. Anayasanın 169. maddesine aykırı olan bu 
değişiklik  özellikle kıyı bölgelerindeki “orman” sayılan yerlerin turizm etkinliklerine tahsis 
edilmesini kolaylaştırmaktadır 
Anahtar Sözcükler:  Turizm Teşvik Kanunu,  Anayasa,  Ormanlar 

 THE CHANGE MADE in the LAW for the ENCOURAGEMENT of 
TOURISM and the FORESTS  

ABSTRACT 
The Law for the Encouragement of Tourism was changed in 2008. This change, which is 
inviolation of the 169 th constitutional provision, makes it easier for the places, especially the 
ones considered "forests" in the coastal regions, to be allocated for the touristic activities.  
 
Keywords: The Law for the Encouragement of Tourism, Constitution, Forests 

 

GELİŞMELER 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8.maddesinin A, C ve D fıkraları 
Anayasa Mahkemesi’nin 07.05.2007 tarih ve 2006/169 E. 2007/55 K sayılı 
kararıyla bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Anayasa 
Mahkemesi anılan kararında aşağıdaki değerlendirmeleri yapmıştır: 

<<Anayasa Mahkemesinin 17.12.2002 günlü, E.2000/75, K.2002/200 sayılı 
kararında da belirtildiği üzere, Devlet ormanlarının gerçek ve tüzel kişilere 
irtifak hakkı yoluyla tahsisi, karayolları, telefon, elektrik, su, gaz, petrol boru 
isale hatları, savunma tesisleri, sanatoryum gibi öncelikli kamu hizmetlerine 
ilişkin bina veya tesislerin orman arazileri üzerinde yapılması zorunluluğunun 
bulunduğu hallerle sınırlıdır. Önemli olan husus, bu hizmetlere ilişkin bina ve 
tesislerin Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasındaki kamu 
yararının orman arazisinin bu hizmetlere tahsisini zorunlu hale getirmesidir. Bu 
çerçevede, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde turizm yatırımları için de 
Devlet ormanları üzerinde irtifak hakkı tesis edilebileceği kuşkusuzdur. 

2634 sayılı Yasanın 8. maddesinin itiraz konusu bölümlerinde, hangi 
taşınmazların ve orman arazilerinin turizm yatırımlarına tahsis edileceği ile ilgili 
genel bir çerçeve çizilmekle beraber, ormanların turizm yatırımlarına tahsisinin 
hangi hallerde kaçınılmaz veya zorunlu sayılabileceğine dair herhangi bir 
ölçüte Yasada yer verilmemiştir. 

                                                 
* Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Üyesi, İletişim: 

oduncugil@yahoo.com 
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Bu bağlamda, turizmin teşvik edilmesinde kamu yararı bulunduğu ve zorunlu 
olduğu ölçüde devlet orman alanlarının turizme tahsisinin gerektiği 
yadsınamazsa da, Anayasanın 169. maddesinde ormanların Devletçe 
korunmasına verilen özel önem ve uzun dönemdeki yaşamsal kamu yararı 
karşısında, bu tahsislerin hangi hallerde zorunlu sayılacağının da 
belirginleştirilmesi Anayasanın yasa koyucuya yüklediği bir görev olarak kabul 
edilmelidir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde, ormanların korunmasına ilişkin Anayasanın 169. 
maddesindeki ilkeler doğrultusunda, turizm sektörünün özellik ve ihtiyaçlarını 
da dikkate alan ve ormanların turizm yatırımlarına tahsisini zorunluluk veya 
kaçınılmazlık hallerine özgüleyen belli ölçüt ve sınırlamalara yer verilmemesi 
nedeniyle itiraz konusu yasa kuralları Anayasanın 169. maddesine aykırıdır; 
iptali gerekir.>> 

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında Yasanın 8. maddesinin C ve D 
fıkralarının itiraz konusu bölümlerinin incelenmesinde de aşağıdaki 
açıklama yapılmıştır: 

<<Anayasanın 7. maddesinde "Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez." denilmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarında vurgulandığı üzere, Anayasada 
yasa ile düzenlenmesi öngörülen konularda yürütme organına genel ve sınırları 
belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. Yürütmenin 
düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağlı bir yetkidir. Bu nedenle, 
Anayasada öngörülen ayrık durumlar dışında, yürütme organına yasalarla 
düzenlenmemiş bir alanda genel nitelikte kural koyma yetkisi verilemez. Ayrıca, 
yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasanın 7. 
maddesine uygun olabilmesi için temel ilkelerin konulması, çerçevenin 
çizilmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın bırakılmaması gerekir.  

Bu çerçevede, Anayasanın 169. maddesinde, yasama organına, ormanların 
korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koymak ve 
tedbirleri almak şeklinde bir görev ve sorumluluk yüklenmiş olduğu halde, itiraz 
konusu yasa kurallarında bu görev ve sorumluluğu karşılayan herhangi bir 
düzenlemeye yer verilmemesi, Yasanın 8. maddesinin C ve D fıkralarının 
kapsamına giren konularda yapılacak düzenlemelerin idarenin takdirine 
bırakılması nedenleriyle itiraz konusu yasa kuralları Anayasanın 7. maddesine 
aykırıdır; iptali gerekir.>> 

Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan kararları 
karşında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. maddesinin A, C ve D 
fıkraları 5761 sayılı yasayla değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Yasanın “orman” 
sayılan yerlerin turizm yatırımlarına tahsis edilmesiyle ilgili “A” fıkrasının “1” 
numaralı bendi aşağıdaki biçimde yeniden düzenlenmiştir:  

 
<<(l) Hazineye ait olan yerler Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir. 
Hazine adına tescili yapılmamış Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle, 
kapanan yollar ve yol fazlalarının resen tescili, talep tarihinden başlayarak en 
geç bir ay içinde tamamlanır. Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı 
durumlarda, 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan yerlerden; 
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a) Sağlık turizmine yönelik fizik tedavi tesisi veya rehabilitasyon merkezi 
tesislerini kapsayan konaklamalı tesisler yapılabilmesi için iklimsel ve 
çevresel zorunluluk bulunan, 

b) Termal turizmine yönelik jeotermal kaynakları bulunan, 
c) Kış turizmi kapsamında uygun yapı ve tesislerin yapılabileceği yeterli 

pist uzunluğunu ve gerekli rakımı sağlayan, 
d) Eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri 

turizm türlerine yönelik tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal 
anlamda imkan sağlayan, 

e) Golf turizmine yönelik olarak uygun iklim yapısı ve topografik özellikler 
dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun tesisler 
gerçekleştirilmesine imkan sağlayan, 

f) Kıyıların coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal 
manzaradan, çevresel zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma 
bakımından alt yapı ve üst yapı tesisi konusunda kolaylık sağlayan, 

g) Kruvaziyer ve yat gibi deniz turizmine yönelik olarak kıyıdan başka bir 
yerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, 

h) Uluslararası yarışmaların yapılabileceği turizm amaçlı spor tesisleri 
yapılabilmesi için uygun iklim yapısı veya coğrafi özellikler sağlayan, 

yerler talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içerisinde Çevre ve Orman 
Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir. 
Bu Kanuna göre tahsis edilecek orman sayılan yerlerde; 

a) Turizme tahsis edilecek alan, il genelindeki toplam orman sayılan 
yerlerin binde 5’ini geçemez. 

b) Yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez. 
c) Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın 

ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, 
yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan 
belirtilen ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir 
olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek öngörülür. 
Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm 
yatırımı veya işletmesi belgesi verilmez.” 

5761 SAYILI YASANIN ANAYASAYA AYKIRILIKLARI 

 5761 sayılı Yasa, Anayasaya aykırılıkları ve Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal gerekçelerindeki eksiklikleri gidermemektedir: 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 169. maddesine göre, “devlet ormanı” sayılan 
yerlerin ormancılık dışı amaçlarla kullanılabilmesi için kamu yararının 
bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla, ilgili hukuksal düzenlemelerde, 
herhangi bir ormancılık dışı kullanımda kamu yararının bulunup 
bulunmadığının belirlenmesi sırasında hangi ölçütlerin temel alınacağına 
açıklık getirilmesi anayasal bir zorunluluk olmaktadır. Oysa, 2634 sayılı 
yasanın 5761 sayılı yasayla yeniden düzenlenen 8. maddesinde bu 
anayasal zorunluluk hiçbir biçimde yerine getirilmemekte; orman 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

arazilerinin turizm yatırımlarında tahsis edilmesinde kamu yararının 
bulunması koşulu aranmamaktadır.  

İptal gerekçesinde belirtildiğine göre Anayasa Mahkemesi, ormanların 
turizm yatırımlarına tahsis edilebilmesi için “yatırımların ormanlarda 
yapılmasında zorunluluk veya kaçınılmazlık bulunmasını” gerekli 
görmektedir. Böyle iken, 2634 sayılı yasanın 5761 sayılı yasayla yeniden 
düzenlenen 8. maddesinin “A” fıkrasında göre ormanların turizm 
yatırımlarına tahsis edilebilmesi için yalnızca “Hazine mülkiyetinde yeterli 
alanın bulunmadığı durumlarda...” koşulu aranmaktadır. Açıktır ki, bu 
düzenlemede geçen “yeterli alanın bulunmadığı durumlar”, Anayasa 
Mahkemesi’nin gerekli gördüğü “zorunluluk” veya “kaçınılmazlık” 
durumlarından söz edilebilmesi için yeterli bir açıklama değildir: Çünkü, 
düzenlemede sözü edilen “yeterlilik” durumu, tahsis edilebilecek orman 
alanının yalnızca genişliğine indirgenmiş bir ölçüttür. Yalnızca “yeterli 
genişlikte” alanın bulunmadığı ölçütü temel alındığında yapısal özellikleri ve 
dolayısıyla da gördüğü ekolojik işlevler nedeniyle kesinlikle korunması 
gereken orman ekosistemleri de turizm yatırımlarına tahsis edilebilecek ve 
tahsis edilen orman alanlarındaki orman ekosistemlerinin % 30’u yok 
edilebilecektir. Bu durum, Anayasanın 169. maddesindeki; “Devlet 
ormanlarının korunması için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır” ile 
“Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.” 
açıkça aykırıdır. 

Öte yandan; 2634 sayılı yasanın 5761 sayılı yasayla yeniden düzenlenen 8. 
maddesinin “A” fıkrasında açıklanan “orman” sayılan alanların tahsis 
edilebileceği turizm etkinlikleri için; 

a) “...iklimsel ve çevresel zorunluluk bulunan,” 
b) “...jeotermal kaynakları bulunan, ” 
c) “...yeterli pist uzunluğunu ve gerekli rakımı sağlayan, ” 
d) “...çevresel ve sosyal anlamda imkan sağlayan, ” 
e) “...uygun iklim yapısı ve topografik özellikler dikkate alınarak 

uluslararası standartlara uygun tesisler gerçekleştirilmesine imkan 
sağlayan, ” 

f)    “...alt yapı ve üst yapı tesisi konusunda kolaylık sağlayan, ” 
g) “...kıyıdan başka bir yerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, ” 

h) "...uluslararası yarışmaların yapılabileceği turizm amaçlı spor 
tesisleri yapılabilmesi için uygun iklim yapısı veya coğrafi özellikler 
sağlayan“ 

özelliklere sahip yerler ise “orman” sayılan alanlar dışında da bulunabilecek 
yerlerdir. Dolayısıyla, bu açıklamalar, “orman” sayılan alanların turizm 
yatırımları için tahsis edilmesi için “zorunluluk” veya “kaçınılmazlık” 
koşullarını sağlamamakta; Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde sözü 
edilen gerekleri yerine getirmemektedir. 
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Anayasanın 169. maddesine göre; “Devlet ormanların korunması... için 
gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.”  Öte yandan, Anayasanın 7. 
maddesine göre de “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir.” Böyle iken, söz konusu düzenlemede 2634 sayılı yasanın 8. 
maddesinin “C” ve “D” fıkralarının kapsamına giren konularda yapılacak 
düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı gerekçesinde de 
belirtilmiş olmasına karşın İdarenin takdirine bırakılmaktadır. Bu nedenle, söz 
konusu düzenleme Anayasanın 7. maddesine de aykırıdır. 
5761 sayılı yasayla 2634 sayılı yasanın “D” fıkrasında yapılan değişiklik 
kapsamında turizm yatırımlarına tahsis edilecek “orman” sayılan alanlarla 
da ilgili olarak “...Bu taşınmazlar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikli üst 
hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için 
gerekli olanlar üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine 
bedelsiz irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye 
Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır.” 
yaptırımına yer verilmiştir. “Orman” sayılan alanlar, üzerindeki orman 
ekosistemlerinin herhangi bir nedenle yitirmesi durumunda da “orman” 
sayılma özelliklerini sürdürürler. Dolayısıyla da bu gibi yerlerin de 
ormancılık dışı amaçlarla kullanılmasında Anayasamızın 44, 169 ve 170. 
maddelerinde yer verilen yaptırımları geçerlidir. Bu nedenle, düzenlemenin 
“orman” sayılan alanlarla ilgili “...bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları...” 
“yok hükmünde” bir düzenlemedir. 

 5761 sayılı Yasa, Anayasanın 169. maddesi ve çok sayıda  
ülkelerarası anlaşma ve sözleşmeye aykırı düşmektedir 

5761 sayılı yasayla 2634 sayılı yasanın “A” fıkrasında yapılan değişiklik 
kapsamında turizm yatırımlarına tahsis edilecek “orman” sayılan alanların 
“...il genelindeki toplam orman sayılan yerlerin binde 5’ini...” 
geçemeyecektir. Ayrıca, bu alanlardaki yapılaşmalara ilişkin emsal de 
“0,30” olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme; ülke genelinde, “orman” sayılan 
toplam 1,1 milyon dönüm alanın turizm yatırımlarına tahsis edilebilmesine 
ve bu alanlardaki orman ekosistemi varlığının da % 30’unun yapılaşma 
yoluyla yok edilebilmesine, başka bir söyleyişle ormanlarımızın azalmasına 
yol açabilecektir.  
Öte yandan, bu düzenleme, turizm yatırımlarına tahsis edilebilecek “orman” 
sayılan alanların yapısal özelliklerine ve dolayısıyla ekolojik işlevleriyle ilgili 
hiçbir kısıtlama getirmemektedir. Öyle ki, söz konusu düzenlemeyle 
getirilen % 30’luk yapılaşma izni kapsamında bile böyle bir kısıtlamaya yer 
verilmemiştir. Dolayısıyla, bu düzenlemeyle, “orman” sayılan alanların 
genişliği illerin “orman” sayılan alanlarının binde beşini geçmemekle birlikte, 
ildeki ender ve/veya geleceği tehlike altındaki özel yapısal özelliklere sahip 
orman ekosistemleri de turizm yatırımlarına tahsis edilebilecek ve bu gibi 
orman ekosistemleri bir daha hiçbir yol ve yöntemle geri kazanılamayacak 
biçimde yok edilebilecektir. 2634 sayılı Yasanın 8. maddesinin “A” fıkrası 
kapsamında yer verilen “Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının 
üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç 
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yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, 
doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla 
gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek öngörülür. 
Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı 
veya işletmesi belgesi verilmez.” yaptırımı ise bu olumsuzluklarının ortaya 
çıkmasını engelleyebilecek bir düzenleme değildir: Bu düzenleme, 
ormancılık biliminde “canlı bir varlık” olarak tanımlanan ve hem dünya 
genelinde hem de ülkemizde kabul gören orman ekosistemlerini ağaç ve 
ağaççık topluluğuna indirgeyen bir yaklaşımın ürünüdür. Ne var ki, turizm 
yatırımları ve etkinlikleriyle yok edilecek orman ekosistemleri ile bu 
kapsamda da ender ve/veya geleceği tehlikede yabanıl bitki ve hayvan 
türlerinin, bu düzenlemeyle yapılacak ağaçlandırma ve bakım çalışmalarıyla 
yeniden oluşturulabilmesi ve/veya geri kazanılabilmesi, en azından her 
durumda olanaklı değildir. 

SONUÇ 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. maddesinde değişiklik yapan 
5761 sayılı Yasa;  

1) “orman” sayılan alanların “zorunluluk” ve “kaçınılmazlık” durumları 
dışında da turizm yatırımlarına tahsis edilmesine olanak verdiği; 

2) “kamu yararının” gözetilmesini güvenceye almadığı, 

3) “orman” sayılan alanların yapılaşmasına olanak verdiği ve yapılaşmalar 
sırasında da tahsis edilen alandaki, özellikle ende ve/veya geleceği 
tehdit altındaki orman ekosistemlerinin yapısal özelliklerini ve 
dolayısıyla da ekolojik işlevlerini sürdürülmesi için hiçbir koşul 
getirmediği, 

4) yalnızca yasayla yapılabilecek yetkileri düzenlemelerini idareye bıraktığı, 

5) orman ekosistemi varlığını herhangi bir yolla yitirmesine karşın “orman” 
niteliğini sürdürecek alanlar üzerinde kamu yararı” aranmadan da 
“bağımsız ve sürekli üst haklar” tesis edilebilmesine olanak verdiği, 

Anayasamızın 7, 44 ve 169. maddeleri ile ülkemizin de taraf olduğu 
ülkelerarası çok sayıda sözleşme ve anlaşma hükümlerine açıkça aykırıdır 
ve iptal edilmesi gerekmektedir. 

*** 
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YAŞAR KEMAL İLE BİR SÖYLEŞİ: 
“Bu Devir Böyle Giderse, 

Bu Dünya Biter…” 
(Söyleşi: Saliha YADİGÂR) 
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O; Anadolu’nun güneşli sesi, Çukurova’nın yakıcı gölgesi… O; efsaneler 
efsanesi, bu toprakların yanan, yakan, kavuran en yüksek dağıdır. Yaşar 
Kemal; bütün inanılmazlığına karşın, karşımızda bir dost, arkadaş 
sevecenliğiyle oturup sorularımızı yanıtlıyor. Ormanlara, doğaya olan dinmek 
bilmez sevdasını, ormancılara duyduğu hayranlığı, sempatiyi anlatıyor. 
Dünyanın geleceği üzerine yorumlar yapıyor. 

 Siz daha önceleri, sözlü anlatıcıydınız, değil mi?.. Yazar olmadan 
önce köy köy gezip hikâyeler anlatıyordunuz… 

 Ağıt derliyordum,  destan derliyordum. Karacaoğlan’ı derliyordum, 
Dadaloğlu’nu derliyordum. Folklorcuydum daha doğrusu… 16 
yaşında başladım. 

 Aynı zamanda “dengbej” dedikleri türden bir anlatıcı değil 
miydiniz?... 

 Ağıt derlerken kadınlar bana el vermiyorlardı. Sonra Âşık Kemal 
oldum, Köroğlu destanları anlatıyordum. Ondan sonra bana 
kadınlar, “Ben de şu kadar ağıt biliyorum, ben de biliyorum” 
diyerek veriyorlardı. 

 Anlatıcılığı ağıt toplayabilmek için mi yaptınız?.. 

 Tabii canım, niye yapayım yoksa?.. 
 Ben de geleneksel anlatıcılıktan geliyorsunuz diye biliyordum.  

 Ben gençtim… Biliyordum tabii ama niye anlatayım?.. Sonra o 
taraflarda insanlar, çok müthiş ağıtlar biliyor. Ordan derledim. 900-
1000 kadar rahat derledim. Her biri, dünya güzeli… Türk 
edebiyatının büyük kültür birikimi bu… Fakat beni, bu büyük 
Türkiye’de hapsediyorlardı. Almışlar evden, ne kadar kâğıdım, 
kitabım varsa… Seneler sonra bir tanıdığım, emniyet müdürü oldu. 
Gittim, “Şunu bul bana,” dedim. “Bir ay sonra gel,” dedi. Bir ay 
sonra gittim. Dedi ki, “Jandarmalar, onları (kâğıtları) sobada 
yakmışlar…”   

 Kaybettiniz yani… 

 Tabii, kaybettim. Onlardan bir kısmı kaldı. Arkadaşlarıma verdim, 
başka evlere koydum. Az bir kısmı kaldı ama kaldı. “Ağıtlar” diye 
bir kitabım var benim Türkiye’de. 

 Ağıtların hepsi Türkçe mi, yoksa başka dillerde de ağıtlar derlediniz 
mi? 

 Yok yok, çevrilmez ki onlar… Şaheser onlar, şiirler… 
 Anımsadığım kadarıyla Kürtçe de biliyorsunuz… 

 Biliyorum. 

 O dilde ağıt derlemediniz, değil mi?.. 
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 Türkçesini verdim ama dünya kültür kurumu var Paris’te, oraya 
verdim. 60 kadar tercüme ettim Türkçeye… 

 Türkçeye mi tercüme ettiniz?.. 

 Türkçeye tercüme ettim. Hem Kürtçesini verdim, hem Türkçesini 
verdim. İlk Kürt Destanı da var. Pertev Naili Boratav istedi. 
Kürtçeden Türkçeye çevirdim, verdim ona… O da Almancaya 
çevirdi. 

 Pertev Naili Boratav çevirdi. 

 Evet. 
 Peki, yazarlık nasıl başladı?.. Derlemeciydiniz, dolaşıp ağıtları 

derliyordunuz. 

 Adana’da edebiyatçı arkadaşlarım (çok kültürlü insanlar vardı 
bunların içinde) bana ille de, “Çok güzel şeyler anlatıyorsun, yaz,” 
diyorlardı. Ben de, “Çehov’un bütün hikâyelerini bitirmeden 
yazmam,” diyordum. Bitirdim bir gün ve yazmaya başladım. 

 Adana’dayken başladınız. 

 Evet. “Höyükteki Nar Ağacı” diye bir kitabım var. Ondan sonra 
hikâyeler: Sarı Sıcak… Onu yazdım. Ondan sonra da ikinci 
roman… Ve daha önce röportajlar yaptım Cumhuriyet’te…  

 “Yanan Ormanlarda Elli Gün” adlı röportaj kitabınız 1955’te 
basılmış, değil mi?.. 1955’te Ormancılar Cemiyeti basmış. 

 1953-1954’te. 
 Röportajları o zaman yapmışsınız da, kitap 1955’te basılmış. 

 1955’te “Hediye et,” dediler, ettim. Kemal Yiğitoğlu vardı. İkimizin 
fotoğrafı varmış Ankara’daki ormancıların binasında… 

 Ormancılar Derneği’ndedir. 

 Dernek’teymiş, evet. Geçende bir arkadaş geldi, o söyledi: 
“Duruyor hâlâ,” dedi.  

 Öğrenelim, bakalım. Neredeymiş?.. 

 Bir de kalem verdilerdi, çok güzel, altın bir kalem, kaybettim. 
 Dernek yönetimi mi verdi?.. 

 Dernek yönetimi verdi. Onur üyeliği için… 
 Derlemeler yaptınız ama efsaneleriniz var bir de… Örneğin; Ağrı 

Dağı Efsanesi, İnce Memet… 

 Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi… Roman bunlar… İnce 
Memet, efsane filan değil. O, roman… Modern romanlar bunlar… 
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 Üç Anadolu Efsanesi… 

 Hayır, “Üç Anadolu Efsanesi” de derleme değil. Karacaoğlan’ın 
hayatını ben yazdım. Küçük küçük topladım bir yerlerden, 
bilenlerden…  

 Bir tek derlemem var, o da Sarı Defterdekiler adı ile yayımlandı. 
 Kendi dilinizle yazdınız ama öyle bir şey, anlatılan bir efsane vardı, 

değil mi?.. 

 Anlatılan bir efsane yok. Mesela, “Binboğalar Efsanesi”, roman 
işte… Dünyada da roman olarak basıldı. Bir roman olarak, “20. 
yüzyılın en büyük romanlarından” diye bilindi. Fransa’da “yılın en 
güzel kitabı” ilan ettiler. Orada bir milyondan fazla kitap basıyorlar 
her sene… Yani öyle bir şey yok.  

 Niye efsane şeklinde yazmayı tercih ettiniz? 

 Binboğalar Efsanesi’ni bir efsane gibi yazayım, dedim. Ondan 
sonra, Türkler geldi, “Türkçe bir efsanedir bu,” dediler. Hadi bulun 
bakayım, efsaneyse bilinir o… Ben bildiğime göre başkası da bilir. 
Kürtler geldi, onlar da yazdılar, “Kürt efsanesidir,” diye… Ben bir 
deneme yazdım: “Bir efsane yazsaydım gençliğimde, n’olurdu?” 
diye… Efsane gibi yazdık, bunlar sahip çıktılar. Ondan sonra 
söyledim: “Utanmadınız mı?..” diye… Utandılar, vazgeçtiler. Bir 
adam var, bizim Kadirli’de, cahil bir herif… Gidiyor bir köyde, “İnce 
Memet buradaydı,” diyor. Ulan, İnce Memeti ben yarattım! “Yaşar 
Kemal mezarını yaptırmıyor,” diyorlar. Bir adam bulmuşlar, 
mezarını bulmuşlar, bir eşkıya bu, İnce Memet… 

 Ben de öyle şeyler duydum: “Öyle bir kahraman varmış,” gibi…  

 Bir türkü var, o da Afyon’un bir köyünde bir türkü buldum. 
 Zülfü Livaneli’nin söylediği “İnce Memet” türküsü, sizin roman 

kahramanınızdan esinlenerek, değil mi?.. 

 Söylüyor mu Zülfü?.. 
 Zülfü söylüyor, Grup Yorum söylüyor. 

 Ne ilgisi var benimle?.. 
 Sizin yazdığınız İnce Memet’e benziyor da, sizden esinlenmiş… 

 Hayır hayır. Başka birileri de yazdı, İnce Memet diye birkaç türkü… 
Kitap için yazdılar. Zülfü de kitap için yazdı, öyle tanıştık. Ama çok 
cahil var, kendini aydın sananlar arasında da... Adam geliyor 
“Yaşar Kemal, mezarını yapmamış İnce Memetin…” diyor ve buna 
inanıyor. Tabii, fakat romanın gücü de demektir bu… 

 Bence de… İnsan, gerçek olduğuna inanmak istiyor, değil mi?.. 
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 Al bir at vardı, adını İnce Memet koymuşlar onun… Bir Alman, İnce 
Memet koymuştu atının adını, at terbiyeciliği yapıyordu. Birinci 
oldu o at… 

 Çok güzel… İnce Memet, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı 
Efsanesi… Örnek bunlar… Doğanın seslerini, renklerini, ince 
ayrıntılarını buluyoruz yazdıklarınızda… Biraz bundan bahsedelim 
mi?.. 

 Ne edelim ki yani? Niye ah edelim ki onlardan?.. 
 Anladığım kadarıyla doğayı anlatmayı seviyorsunuz. 

 Doğayı anlatmak, başka bir şey… Çok keyifli bir iş… Dünyada da 
çok öyle anlatan insanlar ama ben doğayı çok iyi tanıyorum. Bütün 
Torosları dolaştım ben. 16 yaşımdan 25 yaşıma kadar Toros 
ormanlarında, sularında…  

 Bütün Çukurova, her şeyiyle, ovasıyla,  çiçekleriyle bir doğa 
cennetidir. Oradan gelince insan, elbette, mutlaka yazacak 
doğayı… Orman meselesine gelince; Orman Fakültesi’ne gittim 
ben, arkadaşlarım vardı orada, profesörler… 

 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne mi?.. 

 İstanbul’da, Orman Fakültesi’nde, arkadaşlarım vardı, beni 
götürüyorlardı oraya… Bazı derslerde bulunuyordum.  

 Sizi konuşturuyorlar mıydı?.. 

 Ne konuşayım, konuşmuyordum, niye konuşayım?.. Dinliyordum 
onları… Onlarla konuşuyordum, kitaplar okuyordum. Ondan sonra 
röportaja gittim. Yanan Ormanlarda Elli Gün… Gerçekten 50 
gündü. Ondan sonra 3 tane ateş gördüm, hayatımda öyle bir şey… 
Taaa Fethiye’nin üstünden doğru çıkmıştı bir ateş, taa denize 
kadar gitmişti.  

 İlk olarak nereye gitmiştiniz?.. Fethiye’yi kitabın sonlarında 
anlatıyordunuz… 

 Fethiye’den sonra işte… “Orman yanıyor,” dediler. 3 gün yandı 
orman… Bu röportajlar şimdi Almanya’da çıkacak. 

 Biraz ormanlardan söz edelim mi?.. Bayağı dolaşmışsınız. 

 Hırsızlık vardı benim gençlik zamanımda… Adamlar atlara 
koyuyorlardı, götürüp Çukurova’da satıyorlardı. Bir de Ceyhan’dan 
getiriyorlardı, Seyhan’dan, Toroslardan getiriyorlardı. Salla 
getiriyorlardı. Onu getirip Çukurova’da bir köye bırakıp 
satıyorlardı.  

 Odunları mı? 
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 Odun değil canım, kocaman ağaçları satıyorlardı. Ondan sonra, ne 
istersen kesiyorlardı, tarla yapıyorlardı. Kitapta (Yanan Ormanlarda 
Elli Gün) hepsi var. Tarla yapıyorlardı. İki yıl sürebiliyorlardı tarlayı, 
altından kaya çıkıyordu. 

 Toprak sürükleniyordu. 

 Tabii bitiremediler. Hâlâ gidiyor. 
 Hâlâ vardır aynı şeyler… 

 Kalmadı ki. Türkiye’de orman çok azaldı. 
 Yine orman köyleri var ama…  

 Bolu’da var bir miktar… 
 Mesela benim annemin köyü de orman köyü, babamın da öyle… 

 Neresi?.. 
 Annemin Bursa Karacabey’de, Güngörmez diye bir köy… 

Dolaşmamışsınızdır oraları, değil mi?.. 

 Dolaşmadığım yer yok benim. Çok az orman var oralarda… Mesela 
Balıkesir’de bir orman var, çok güzel bir orman, duruyor hâlâ… 

 Dursunbey… 

 Dursunbey, evet. Nerden biliyorsun?.. 
 Ee, ormancıyım ya… 

 Dursunbey’de var, orda çok az, küçük bir orman… Çok büyük bir 
orman değil, yeterince dolaşamadım. Aleviler var orada, 60 köy 
kadar. Ben Alevileri çok severim. Alevi değilim tabii ama Alevileri 
severim. Toroslardaki Gökşin, Elbistan, Kaşerdin ilçeleri, bütün 
dağların o tarafları hep Kürt Alevi… Onlara ağaçerleri diyorlardı, 
şimdi tahtacılar diyorlar. Bizim dağlarda da tahtacılar var. 
Antalya’da da var tahtacılar… 

 Tahtacılar’dan Yanan Ormanlarda Elli Gün kitabında da 
bahsediyorsunuz, biliyorum. Orman işlerinde çalışıyorlar. 

 Her yerde, Antalya’da mesela benim bir hemşerim vardı. Orman 
Genel Müdürü oldu, sonradan öldü. Bir de Mazhar Bey, Mazhar 
Beyi biliyor musunuz? 

 Mazhar Diker mi?.. 

 Evet. En büyük hocaları onların… Öldü o adam zaten, çoktan 
ölmüştü. Kitabı var. Mazhar Beyle onların ikisi yapıyorlar 
ormanları… Antalya’nın içine kadar ormandı. Bir tek ağaç yok 
şimdi… Bina yapmışlar her yerine… 

 O dediğiniz yerde yok herhalde… 
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 Dediğim yerde de yok, onun arkasında da yok. Hiçbir yerde yok. 
Bitiriyorlar Türkiye’deki ormanları… Türkiye’yi bitiriyorlar bu 
adamlar… 50 senedir, 80 senedir diyorlar, Mustafa Kemal öldükten 
sonra Türkiye de öldü. İyi bir Türkiye kalmadı. Sağlıklı bir Türkiye 
kalmadı. 

 Evet, o cumhuriyetin ilk dönemlerinde insanlar idealist bir şekilde 
çalışıyorlarmış, değil mi? Bu dönemde o da yok şimdi… 

 Yok. 

 Bir de ormanlar da özelleştirilmeye başladı yavaş yavaş, öyle bir 
şey de var. 

 Her şeyi yapar bunlar. Bir tek ağaç bile bırakmazlar, güçleri 
yeterse… Kimden korkuyorlar, bilmiyorum, kimseden 
korkmuyorlar. Gene de yapamadılar, dediklerini yapamadılar. Her 
yere makilik diyorlardı, makilik nerde, yok. Makilik ormandır, hiçbir 
şey olmaz. 

 Orman tabii… 

 Küçükmüş. Toprağı yine tutar, onlar da tutar, daha iyi tutar 
üstelik…  

 Makilik olunca da, orman dışına çıkarıyorlar mı diyorsunuz? 

 Orman dışına çıkarıyor tabii, “Orman değil,” diyor. 
 Orman aslında… 

 Türkiye’nin bütün kaderiyle oynadılar. Bunlar oynadılar, Halk 
Partisi daha kötü oynadı. Mustafa Kemal’den sonra bitirdiler bu 
işi… Fatih Sultan Mehmet’ten sonra hatta müthiş bir adam… Onun 
kanunları, Fatih Sultan Mehmet’in… Biliyorsunuz Orman 
Kanunlarını onun… 

  “Ormandan bir dal kesenin başını keserim,” sözü var. 

 Tabii canım. Fakat anlamıyor bunlar şimdi… Bunlar, sözüm ona 
modern dünya, anlamıyorlar. Daha ömrüm olursa, başlayacağım 
tekrar… 

 Orman yazılarına mı başlayacaksınız?..  

 Türkiye bitiyor. Zaten Türkler mahvetmiş burayı… Dünyada okunur 
bu, orman fakültelerinde… Selçukilerden önceki Anadolu yüz 
örtümüz, Anadolu toprağının yüz örtüsü, Selçukilerden sonra yüz 
örtümüz… Dünya tarihinde var… 

 Küçülmüş, değil mi? 

 Dünyada, orman fakültelerinde var bu… Geliyor aslanlar gibi 
Selçukiler, gelmez olasıcalar… Ondan sonra, bunların inekleri, 
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sığırları yoktur. Göçebeler sığır taşıyamazlar, sığırları olamaz. 
Atları olur, eşekleri olur, keçileri, koyunları olur. 

 Niye sığırları olamıyor? Yavaş mı hareket ediyor sığırlar?.. 

 Tabii, sığırlar nasıl gelsin garibanlar?.. Ondan sonra kalkıp buraya 
geliyorlar. 9 yılda geliyorlar, Orta Asya’dan buraya kadar 9 yılda… 
9 yıl bir de Truva Savaşı var, 9 yıl sürüyor o da… Bir Anadolu’yu 
almak için… Şimdi bir şey de şu: Koyun çok hızlı giden bir 
hayvandır, biliyor musunuz?  Çok hızlı gider, hızlı koşar. Koyun 
çimleri aldığı zaman dişiyle kesemez aşağıdan, çeker yukarı, 
köküyle alır.  Orda yer, çiğner, yani, toprağı yerinden alır. Bu bir. 
İkincisi, keçi… Keçi de dalları yer, ondan sonra, kış gelince de 
etrafını yer böyle… 

 Kabuğuyla… 

 Kabuklarını yer. İşte bu ikisi, Anadolu’da toprak ve orman 
bırakmamışlar. Mesela Hititleri biliyoruz. Kaplan bile var, şu var, bu 
var. 

 Aslanlar var. 

 Resimler var, orman oranın her yeri… Ankara’da kalmış ormanlar 
biraz oradan, Ankara’da var. Kızılcahamam, Çamlıdere… Ankara’ya 
yakın yerler… Buralarda orman var. Orta Anadolu’da başka orman 
kalmamış. Selçukiler geldikten sonra bitmiş Anadolu’nun 
ormanları… Baştan Selçuklular bitirmiş. Ben bunları bizim 
ormancılardan öğrendim. 

 Peki, keçileri Selçuklular mı getirmiş? Var mıymış önceden acaba?.. 

 Tabii, Selçuklular keçilerle geliyor. 
 Onlardan önce keçi yok muymuş acaba?.. 

 Tabii, nerden olacak?.. Göçebe değil ki onlar… Onu ben de 
sordum. Yok ya, Bizanslılar onlar… Çok yerli insanlar… Kasabaları 
var, köyleri… Ama köyleri, çok daha az… Mesela bildiğim, bir ilk 
Kozan var, Kozan ilçesi var. Yunan devrinde onun ismi, Sis… 

 Sis?.. 

 Evet. 
 Adana’da, değil mi?.. 

 Adana’da… Kozan yani… Ondan sonra, Adana’da Misis diye bir 
yer var, adı başka… Orda dağ var bir tane, Nurdağ dedikleri bir 
dağ, dünyanın bir zamanlar en güzel çiçekleri, en güzel otları, en 
güzel şeyleri orada Akdeniz’e kadar, daha son zamanlara kadar 
Misis’ten Akdeniz’e kadar orman var. Ama bugünlerde hiçbir şey 
yok. 
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 Roma Dönemi’nde , değil mi?.. 

 Roma Köprüsü var Misis’in…  
 Kitapta bir Roma Köprüsü’nden bahsediyordunuz. 

 Biri Adana Köprüsü… Adana’daki köprü Roma devrinden… Bir de 
Misis Köprüsü… 

 Hani (köylüler) keçiler için kışın ağaçları devirip yok ediyorlarmış. 
Kitapta bundan da söz ediyorsunuz… 

 E tabii, bütün bunlardan hesapları var adamların… Keçileri onlara 
süt veriyor, yoğurt veriyor, peynir veriyor. Bir de senede bir etini 
kesip yiyorlar. Kurban Bayramı’nda 10 evden bir tanesi nasıl olsa 
kesiyor, et biraz yiyorlar onlar… Yoksa tavuk eti yiyorlar. Yılda 3 
tane tavuk kesiyorlar, benim bildiğim… Fakirler… 

 Şimdi dil konusuna geçelim isterseniz. Bazı kelimeler, bölgesellikten 
genel dile sizin sayenizde geçmiş… 

 Bizimkiler anlamıyorlar bunu, anlamayacaklar da… Öteki bölgeler 
de bizden… Türkiye’nin bölümüdür bu bölgeler… Bölgeler dediğim 
zaman, Kürtçenin dili var, onu yasak etmişler. Bir dili, bir kültürü 
yasak etmek bir ülkede, kendi kültürünü de yasak etmekten daha 
kötüdür. Bir kültürü öldürürken, kendi kültürünü de öldürür. 
Kültürler birbirlerini beslerler. Bütün dünyada bütün kültürler ve 
medeniyetler birbirlerini besler. Hiçbir medeniyet; silahlı 
emperyalizme kadar, bir kültürü yok etmeye çalışmamış. Ondan 
sonra, emperyalistler, bütün ülkeleri zapt edince, Hindistan’ı, şunu, 
bunu hâlâ bugün bile, belki 50-60 sene oldu İkinci Dünya 
Savaşı’ndan beri, Hindistan gibi ülkeler bunların özelliklerini aldı. 
Birtakım eski sömürgelerin gazeteleri, hâlâ İngilizce, Fransızca 
çıkıyor. 

 Hâlâ sömürgelikten kurtulamamışlar. 

 Kurtulamamışlar. Fakat tabii, bir miktar da kurtuldular da, gene 
etkileri var. Oysa Türkiye’nin kendi edebiyatı, sanatı, var. Müthiş 
büyük bir edebiyatı var Türklerin… Kürtlerin de müthiş bir 
edebiyatı var, destanları var. En çok destan Orta Asya’da birkaç 
ülkede var. Köroğlu mesela, bilmeyen ülke yok, Orta Asya’da… 
Ondan sonra, Manas Destanı var. 2 milyon beyit…  

 Hatırladığım kadarıyla Türkiye’de milliyetçilerin sahip çıktığı bir 
destan bu… 

 Milliyetçilere bakma sen, onlar milli kültür nedir, farkında değiller…  
 İlk ağıt toplayan benim. Benden önce bir Macar toplamıştı. Bela 

Bartok diye bir besteci… Bizim oralara gelmiş, Adnan Saygun’la 
beraber dolaşmış, bir sürü ağıt toplamış. 
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 Adnan Saygun müzisyen, değil mi? 

 Tabii, müzisyen… Bela Bartok’u duydum, ondan sonra da ben 
toplamaya başladım. 16 yaşında bir delikanlıyım. Şalvarımın iki 
cebinde de kalemler var, defter vardı, sarı defterler… Bütün köyleri 
dolaşıp arıyordum, bana söylemiyorlar karılar… Ondan sonra 
gittim, bizim Ahmet var, büyük destancı… Ona gittim, “Emmi, beni 
yanına al,” dedim. “Niye? Sen âşık olmazsın,” dedi. “Koca Sadık’ın 
oğlusun,” dedi. Babam çok zengin, ölmeden önce…  

 “Emmi,” dedim. “Koca Sadık öleli çok oldu,” dedim. “Gel ulan 
Allahsız,” dedi. “Niye yapmak istedin bunu,” dedi. “Ağıt 
toplayacağım,” dedim. “Âşık Kemal olunca daha iyi toplarım.” Ve 
ilk defa Köroğlu’nu söyledim, Kırkkale’de, Toros’ta… Bütün köyü 
gezdi türkü, Köroğlu türküsü… İyi de söylüyorum. 

 Türkü olarak mı söylediniz?.. 

 Tabii, türkü olarak söyledim. Sabahleyin kalktım, “Karaoğlan 
gelmiş de, türkü, ağıt topluyormuş…” 30-40 kadın geldi, sıraya 
girdiler öyle, “Ağıt vereceğim, ben de biliyorum,” diye… Ondan 
önce bir köye gidiyordum, bir ağıt bulamıyordum. Vermiyorlardı.  

 Dilimize kazandırdığınız sözcüklerden bahsetsek. Ben yerel dillerin, 
kültürlerin yasaklanmasını kastetmiyorum… 

 Bunlar yabancı sözcükleri daha doğru zannediyorlar. Mesela 
“koyak” kelimesi yok. 

 Vadi… 
 İlk defa siz mi kullandınız? 

 Tabii ben kullandım. Röportajlarda kullandım. Ve türküsü var 
bunun… “Hem okudum hemi yazdım/ Dağlar koyağını gezdim.” 
Türkü bu… Daha çok kelime var, 50’den fazla kullandığım kelime 
var… 

 Evet, dilimize kazandırdığınız sözcüklere dair sözlük bile var… 

 Yenisi bu işte… Ali var bizim Kadirlili. Sözlüğü (Yaşar Kemal 
Sözlüğü) o yaptı. Bunlar Türkçe hep… Anlamıyorlar bunlar… 

 Yerel olarak kullanılan sözcükleri siz kullanınca… 

 Bunları bütün Anadolu kullanıyor, ben kullanmıyorum. Türküsünde 
de var. 

 Mesela ben “ağmak” kelimesini ilk defa sizden duydum. 

 Ağıyor işte. Ben yazıyorum onu… 
 Daha önce birileri kullandı mı, bilmiyorum ama… 

 Hayır, başka yerde ağmak yok… 
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 Ama insanlar Anadolu’da kullanıyor, değil mi?.. 

 Anadolu’da kullanıyor ama burada kullanmıyorlar,  bilmiyorlar. 
 Burada nerdeyse öldüreceklerdi beni. “İstanbul diliyle roman 

yazılamaz,” dedim.  Ömer Seyfettin ve arkadaşları, Genç Kalemler 
diye bir dergi çıkarmışlar. Genç Kalemler, Arapçaları, Farsçaları 
atmış, yerine Türkçe… Allah razı olsun. 

 Evet, Ömer Seyfettin’in dili, bayağı sade değil mi?.. 

 O zaman, 1500-2000, hadi 3300 diyelim. Şu anda 70 bin kelime var. 
 70 bin kelime, Türkçede?.. 

 Türkçede tabii, daha da çok… Hani anlamıyorlar, sanki ben bunları 
Arabistan’dan getirdim yahut Eskimolardan getirdim 
zannediyorlar.  

 Kürt bir edebiyatçının Türkçeyi bu kadar iyi kullanması, bayağı 
ilginç… 

 Ben Adana’da doğdum, Hemite Köyü’nde… Hemite Köyü’nde tek 
Kürt evi vardı, o da bizdik. Evin içinde Kürtçe konuşuyorlardı, 
dışarıda Türkçe… 

 Peki orman köyü müydü bu?.. 

 Hayır, kayalık bir köydü ama orman da vardı dağımızda… 
 Bir de ayrı ayrı mıydı evler sizin anlattığınız gibi?.. 

 Tabii ayrı ayrıydı, çok güzeldi evler… 
 Yani birbirinden uzak mıydı?.. 

 Yok, hayır… 
 Kitapta hep öyle anlatmışsınız. 

 Öyle bir şey beni hiçbir zaman etkilemez. Kürt/Türk olmak, fark 
etmez. Türkmenler gibi iyi insanlar yoktur. Babamı camide namaz 
kılarken vurdular, vuran da bir Kürttü. Ve cinayet yoktu bizim 
köyümüzde, Hemite Köyü’nde… 

 Babanızı vuran bir Kürttü yani…Niye vurdu peki?.. 

 Beni kıskanmış… Babam büyütmüş, ölürken almışlar, yolda 
bulmuşlar. Onu büyütmüşler önce… O da babamı camide namaz 
kılarken vurmuş. 

 Evlatlık mıydı yani? 

 Evet, evlatlık yapmış… 
 Öyle mi öldü  babanız?.. 
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 Tabii, çok zengindi. Tamamen beni kıskanıyor. Ben doğuncaya 
kadar evin oğlu, çiftliğe gönderiyor babam onu… Ona kızıyor, 
çiftliğe gönderdi, diye… 

 Başka kardeşiniz vardı, değil mi?.. 

 Vardı ama babamdan sonra öldü onlar… 
 Öldüler. Kardeşiniz yok yani?.. 

 Var işte, kardeşimin oğulları var. Geliyor buraya, Sadık, adı da 
Sadık… Amcamın oğlu… Kardeşim vardı, Ahmet, benim küçüğüm, 
o öldü. 

 O ne zaman öldü?.. 

 Çocukken öldü. Babamdan sonra yaşamadı. Atları kaldı babamın… 
Abant’tayım ben, bir milletvekili geldi. “Mahvettiniz dili,” dedi. 
“Bana bakın,” dedim. “Siz mahvediyorsunuz cehaletinizle,” dedim. 
“Vay efendim,” dedi. “Zirveyi doruk yaptınız,” dedi. Ben yapmadım 
arkadaşım. 

 O sözcüğü de edebiyatta siz mi kullandınız ilk olarak?.. 

 Tabii ben, kim yapacak ki?.. “Bak,” dedim. “Benim icadım değil bu, 
bütün Anadolu kullanıyor, doruk… Zirveyi kullanmaz Anadolu 
halkı,” dedim. “Türkler kullanmaz, başka bir millet varsa, Arap, 
Fars onlar kullanır…” Bir de efendiler kullanıyor zirveyi ama bizim 
gibi Kürtler, Türkler “doruk” kullanır.  

 Neyse, Abant’ın yukarısında bir kule var orda, yüksekte, bir 
televizyon kulesi… Arabasını da aldı, “Hadi, çıkalım beraber,” dedi. 
“Peki,” dedim. Çıktık oraya… Bir bina, televizyon vericisi… Orda 
bir adam vardı, okuryazar olmayan… Başka bir de yüksek 
kayalar… “Bu kayalığın adı ne?” dedi, o adama sordu. “Ona 
Çingene doruğu derler,” dedi.  

 Gazetecilikten önce çok değişik işlerde çalıştığınızı biliyorum. 

 En çok traktör şoförlüğünde bulundum, iki sene… Bir de öğretmen 
vekilliği yaptım, 2,5 yıl… 

 Onlar çok genç yaşlarda değil mi?.. 

 Tabii, 17 yaşındaydım. Kemal Satır beni aldı, öğretmen vekili yaptı. 
Muallim vekili yani o devirde… Ondan sonra çok iş yaptım. Traktör 
şoförlüğü yaptım, Ramazanoğlu Kitaplığı’nda çalıştım. Bütün 
kültürüm oradan.  2,5 sene kitap okumak kolay bir şey değil. Hâlâ 
okuyorum, görüyorsunuz. 

 Tabii canım, yazarın işi yani, değil mi?.. 

 Hayır, ezbere bildiğim kitapları okuyorum. 
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 Peki, dil için böyle diyorsunuz… 

 Dil yaratır edebiyatı… Dili çok iyi bilmeyen bir insanın, mümkün 
değil bir roman yazması, mümkün değil bir şiir yazması… Ve 
kendine göre bir dil yaratır yazar… Mesela Nazım Hikmet’in dünya 
şairi olması; Anadolu aşısını almasındandır hapishanede… Ben 
konuştum, Nazım Hikmet’le arkadaşız… Bir ay beraberdim Paris’te 
onunla… 

 Hangi yıllarda?.. 

 1963’ten önce… Beraber yürüdük bir ay Paris’te, ikimiz, Sevgili 
Nazım Hikmet’le… Ona söyledim işte: “Anadolu etkisi almasaydın, 
böyle bir şair olabilir miydin?..” Mümkün değil. Bedrettin 
Destanı’yla çıkıyor hapishaneden Nazım Hikmet… Şaheserdir o… 
Ondan önce de öbür şairler gibi bir şeydi Nazım…  Anadolu aşısını 
almadan… Anadolu şairlerine benzer bir şair oldu o kitapta… Pir 
Sultan Abdal gibi, Dadaloğlu, benim hemşerim… Aslan gibi bir 
şairdir o… 

 Dadaloğlu, Adanalı mıydı?.. 

 Hayır, Kayseri/Uzunyayla, Avşardır o… Kayseri’yi vermiyoruz, 
Toroslar bizimdir. Karacaoğlan da müthiş bir adam…  

 Karacaoğlan, Köroğlu vs. bir gelenekmiş aslında… Dadaloğlu da 
öyle mi?.. Birbirinin devamıymış onlar… Mesela, Karacaoğlan, bir 
tane değilmiş… Biri ölüyormuş, başka biri devam ediyormuş. Yanlış 
mı?.. 

 Sana bir tane kitap vereyim: Gökyüzü Mavi Kaldı. Sabahattin 
Eyüboğlu ile başladık, ezberimizdeki şeyleri yazarak… Yunus Emre 
maddesinde ben Paris’e gittim, o ara öldü Sabahattin Eyüboğlu… 
Sonra ben tamamladım seneler sonra,  

 Karacaoğlan’la mı ilgili?.. 

 Yok, bütün türküler… Antoloji yaptık. “Kuş uçtu yavru 
kaldı/Gökyüzü mavi kaldı…” 

 Çok güzel! Türkü, değil mi?.. 

 Laz türküsü… 
 Evet, dilden de bahsettik… 

 O dediğimiz, bu kitapta var ama… Dili iyi kullanmayan, kendine 
göre bir dili yeniden yaratmayanın, yazar olması mümkün değil. 
Olur ama kötü bir yazar olur. 

 Evet, doğru söylüyorsunuz. 

 Dili yeniden yaratır şairler. Nazım Hikmet, yeni bir dil yaratarak 
büyük şair olmuştur. 
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 Evet, siz de öylesiniz. 

 Ne diyor, Sait Faik söylüyor aslan gibi; yazıda söylüyor: “Türklerin 
en Kürdü, Kürtlerin en Türkü…”  

 Sizin için, değil mi?.. 

 Evet. 
 Bu eserlerinizle, doğayı bir anlamda kalıcılaştırmış da oluyorsunuz. 

Bu anlamda siz bir çevrecisiniz, değil mi?.. 

 Bu devir böyle giderse, bu dünya biter. İnsanlar kalmayacak 
dünyada… Binlerce kuş biçimi vardır, biçimler her gün biraz daha 
bitiyor. Kuşlar bitiyor. Soyu tükeniyor kuşların… İnsan onlardan 
daha yıkıcı… Onların başladığı, öleceği bir yer var. Birer kötülük 
gördüğü zaman ölüyor. İnsanlar da öyle ölecekler. Anlayabilir 
insanlar… 

 Kendi kendilerini tüketiyorlar, değil mi?.. 

 Tüketiyor tabii… Bu orman meselesinde Türkiye’de çok kötü 
davranıyorlar.  Ben hep şunu söyledim şimdiye kadar: İşgal 
edilirse bir memleket, yani, Türkiye işgal edildi diyelim, nasıl olsa 
bir gün savaşarak, şunu yaparak, bunu yaparak… Mesela Hintliler 
diyelim, sömürge oldular, nasıl olsa kurtuldular, toptan kurtuldular. 
Türkiye de Osmanlı devrinde bir sömürgeydi. Ama başka türlü, 
sömürge denmeyecek bir sömürgeydi ama gene de sömürgeydi. 
Gene Mustafa Kemal geldi, kurtardı. İşgal edildik. Mustafa Kemal 
gene geldi, kurtardı. Ama Türkiye başka türlü ölürken, ormansız 
kaldığı zaman da kurtuluş yok. Topraklar ölecek. 

 Vatanı asıl öyle kaybediyoruz, değil mi?.. 

 Tabii… Orda (kitapta) bir şey var, onu söyleyeyim. Şimdi gidiyorum 
ben, Urmahan Köyü’ne doğru gidiyorum yaya… Bir tane adam 
geldi, “Beraber gidek kardaş,” dedi. Beraber yürümeye başladık. 
Neyse, “Ne?” dedi. Ben de, “Ormanlar üstüne çalışıyorum,” dedim. 
“Hepsini yakıyorlar gâvurlar,” dedim. “Ah, ah, kardaş,” dedi. “Ah. 
Orman Türk’ün hem süsü, hem gücüdür,” dedi. Başladı orman 
hikâyeleri söylemeye böyle… Sloganları söylemeye… Ulan, bir 
köye gittik. Urmahan’da Babat Köyü’ne gittik. Gittim, “Ya, müthiş 
bir adamla geldim buraya,” dedim. “3-4 saat,” dedim. Uçuyorum 
sevincimden… “Öyle bir adam ki,” dedim. “Şey söyledi,” dedim. 
“Asya’dan geldik, Asya’dan gelmeyeydik bari… Asya’dan keçiyle 
geldik. Ormanları mahvettiler bunlar…” “Benim ağlayacağım geldi, 
ne biçim adam öyle,” dedim. “Adı ne?” dediler.  “Gök İbrahim,” 
dediler. 30 kişi vardı, birden gülmeye başladılar. “Nedir bu?” 
dedim. “Ya,” dediler. “Mahkemeden geliyor, hapsediyorlar onu, 
boyuna orman yaktığından dolayı…” 
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 Mahkemelerde ezberlemiş yani… Söylemek istediğiniz başka bir 
şey var mı?.. Benim söylemek istediğim son bir şey: Sizin gibi büyük 
yazarlar var. 

 Ben büyük yazar mazar değilim.  Orhan Kemal, büyük yazardır. 
“Murtaza” kitabı, bizim yazarımız olmasaydı Orhan Kemal, Murtaza 
dünyada büyük kitap olurdu. 

 Okumadığım birkaç kitabından biri Murtaza, çoğunu okudum 
kitaplarının ama… Eskici ve Oğulları? 

 “Eskici ve Oğulları”, yaşa! Çok büyük bir kitap… En iyi kitabı o, 
Orhan’ın… Bir de Murtaza… 

 Öyle diyorsunuz yani: Büyük yazar… Evet, bence de… Şanslısınız 
yani, hem biz şanslıyız, siz olduğunuz için… 

 Orhan arkadaşımdı. Beraber geldik İstanbul’a, ben hapisten çıktım. 
Orhan Kemal de işten atıldı. Meşhur Abdülkadir Kemali’nin oğlu… 
Orhan Kemal’in babası, Atatürk’ün ilk adalet bakanı…  

 Sonra sürülmüş, değil mi?.. 

 Tabii. Bu Türkiye, beter bir şey… Adam yazarını hapseder mi ya?.. 
 Yapıyorlar ama şimdi de yapıyorlar. 

 Bunları anlatıyorum ama… “Zilli Kurt” diye bir şey yazıyorum,  
roman değil, hayatımı yazarken yazdığım bir yazı. “Beni Zilli Kurt 
yaptılar,” dedim. Ben de şimdi kitabını yazayım. 

 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

KIRSAL ÇEVRE YILLIĞI 
O K U R   D E Ğ E R L E N D İ R M E   A N K E T İ 

 
 

Sayın Okurumuz; 
Bildiğiniz gibi Kırsal Çevre Yıllığı, tümüyle gönüllü emek ve katkılarla 
hazırlanıp, yalnızca Derneğimizin olanaklarıyla yayımlanmakta ve ücretsiz 
olarak dağıtılmaktadır. İstiyoruz ki çok daha iyi içerik ve biçime sahip olsun, 
gerçekten de yararlı olabilecek kişi ve kuruluşlara ulaştırılabilsin. Yine 
istiyoruz ki, Kırsal Çevre Yıllığı, “kırsal çevre” ile doğrudan ve dolaylı olarak 
ilgili ekolojik, ekonomik ve toplumsal, teknik, kültürel her türlü olgu ve 
oluşumla ilgili özgün bilgilerin ve üretken tartışmaların yaygınlaşmasına 
katkıda bulunsun. Bu istemimizin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin görüş 
ve önerilerinize gereksinmemiz var; katkınızı esirgemez ve de kısacık bir 
zaman ayırıp da sorularımızı yanıtlayarak  
kirsalcevreormancilik@yahoo.com  adresimize gönderebilirseniz 
sevineceğiz. 

Saygılarımızla. 

KIRSAL  ÇEVRE 
 

 

I- GENEL DEĞERLENDİRME  

1) KIrsal Çevre Yıllığı’nı okuma amacınız nedir? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) 
(...) Çalışma alanımı ilgilendiren konuları içermesi  

(...) Akademik çalışmalarım için kaynak oluşturması  

(...) Çevre konusunda güncel bilgileri takip etme olanağı sağlaması 

(...) Yıllığı düzenli olarak okumuyorum 

(...) Diğer (Lütfen belirtiniz):....................................................................... 

2) Kırsal Çevre Yıllığı’nın hedef kitlesi sizce kimler olmalıdır? (Birden 
fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
(...) Konuyla ilgili meslek sahipleri 

(...) Akademisyenler 

(...) Öğrenciler  

(...) Çevre duyarlılığı olan herkes 

(...) Diğer (Lütfen belirtiniz):....................................................................... 
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3) Kırsal Çevre Yıllığı’nın tarzı sizce ne olmalıdır? 
(...) Daha akademik olmalı 

(...) Daha popüler olmalı 

(...) Mevcut tarzı iyi ama daha sosyal bilimler ağırlıklı olmalı 

(...) Mevcut tarzı iyi ama daha fen ve yaşam bilimleri ağırlıklı olmalı 

(...) Diğer (Lütfen belirtiniz):....................................................................... 
 

4) Kırsal Çevre Yıllığı’na yayın kabulü nasıl olmalıdır? 
(...) Konular ve yazarlar belirlenmeli (davetli yazarlık) ve gelen yazılar 
olduğu gibi yayınlanmalıdır 

(...) Konular ve yazarlar belirlenmeli (davetli yazarlık) ancak yazılar 
Yayın Kurulu’nun seçtiği ve dernek üyelerinden oluşan bir 
“Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmelidir 

(...) İsteyen yazı gönderebilmeli ancak yazılar Yayın Kurulu’nun seçtiği 
ve dernek üyelerinden oluşan bir “Değerlendirme Kurulu” tarafından 
değerlendirilmelidir 

(...) İsteyen yazı gönderebilmeli ancak yazılar Yayın Kurulu’nun dernek 
dışından seçtiği, konunun uzmanı hakemler tarafından 
değerlendirilmelidir 

(...) Diğer (Lütfen belirtiniz):.................................................................. 

II- İÇERİK  

1) Kırsal Çevre Yıllığı’nda ele alınan konuların kapsamını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
(...) Mevcut kapsamı uygundur 

(...) Dar kapsamlıdır, farklı konulara da yer vermelidir 

Lütfen konu önerilerinizi belirtiniz:............................................................. 

(...) Geniş kapsamlıdır, belirli bir konuya eğilmelidir 

Lütfen konu önerilerinizi belirtiniz.............................................................. 
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2) Daha önce yayınlanmamış özgün yazılar olmak koşuluyla, Kırsal 
Çevre Yıllığı’nda yayınlanan yazıların türü ne olmalıdır? (Birden 
fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
(...) Ulusal derleme yazıları 

(...) Ulusal bilimsel araştırma yazıları 

(...) Uluslar arası derleme yazılarının çevirileri 

(...) Uluslar arası bilimsel araştırma yazılarının çevirileri 

(...) Yazıların özgün olmasına gerek yoktur 

(...) Diğer (Lütfen belirtiniz):.................................................................... 
 

3) Yazıların dilini (akıcılık, anlaşılırlık ve Türkçe'nin doğru kullanımı) 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

(...) Çok iyi (...) İyi (...) Orta (...) Olumsuz 

Lütfen görüş ve önerilerinizi belirtiniz: 
.......................................................................................... 

 

4) Yazarların konuya hakimiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 

(...) Çok iyi (...) İyi (...) Orta (...) Olumsuz 

Lütfen görüş ve önerilerinizi belirtiniz: 

:.......................................................................................... 

5) İçeriğin görselliğini (şekil, tablo, grafik, resim ve fotoğrafların 
uygunluğu) nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 
(...) Çok iyi (...) İyi (...) Orta (...) Olumsuz 

Lütfen görüş ve önerilerinizi belirtiniz: 

.......................................................................................... 
 

III- BİÇİM  

1) Baskının niteliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 

(...) Çok iyi (...) İyi (...) Orta (...) Olumsuz 

Lütfen görüş ve önerilerinizi belirtiniz: 

.......................................................................................... 
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2) Yazıların okunabilirliğini (yazı karakteri ve büyüklüğü, satır aralığı, 
yazıların uzunluğu) nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 
(...) Çok iyi (...) İyi (...) Orta (...) Olumsuz 

Lütfen görüş ve önerilerinizi belirtiniz: 

.......................................................................................... 
 

3) Yıllıktaki sayfa sayısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 

(...) Çok iyi (...) İyi (...) Orta (...) Olumsuz 

Lütfen görüş ve önerilerinizi belirtiniz: 

.......................................................................................... 
 

4) Derginin boyutlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 

(...) Çok iyi (...) İyi (...) Orta (...) Olumsuz 

Lütfen görüş ve önerilerinizi belirtiniz: 

.......................................................................................... 

5) Kapak tasarımını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 

(...) Çok iyi (...) İyi (...) Orta (...) Olumsuz 

Lütfen görüş ve önerilerinizi belirtiniz: 

.......................................................................................... 
 

IV- DAĞITIM: 
 
1) Kırsal Çevre Yıllığı’nı nasıl ediniyorsunuz? 

(...) Düzenli olarak adresime ulaştırılıyor 

(...)Yalnızca yazım çıktığı için gönderilen sayıları edinebiliyorum  

(...)Web sayfası/e-posta yoluyla haberdar olup istiyorum 

(...) İlgilendiğim yazılar olursa Dernek’ten kendim alıyorum 

(...) Diğer (Lütfen belirtiniz):....................................................................... 
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2) Kırsal Çevre Yıllığı’nın okuyucuya ulaşması bakımından sizce 
hangi sunuş şekli uygundur? 
(...) Şimdiki haliyle, basılı dergi olarak sunulmalıdır 

(...) Hem basılı, hem de elektronik dergi olarak sunulmalıdır 

(...) Sadece elektronik dergi olarak sunulmalıdır 

(...) Diğer (Lütfen belirtiniz):...................................................................... 

3) İlgili kişi, kurum ve kuruluşların Kırsal Çevre Yıllığı’ndan haberdar 
olmaları sizce en iyi nasıl sağlanabilir? 

 
(...) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlara özel olarak bilgi verilerek 

(...) İlgili yayın organlarında bir duyuru yapılarak 

(...) İnternet ortamında belirli aralıklarla duyurular yayımlayarak 

(...) Diğer (Lütfen belirtiniz):................................................................... 
 

4) Kırsal Çevre Yıllığı’nın gönderilmesinde yarar gördüğünüz üçer 
kişi ve kuruluşu açık adları ve adresleriyle birlikte lütfen belirtiniz: 

 

KİŞİLER KURUM ve KURULUŞLAR 

1)  1)  

2)  2)  

3)  3)  
 

Anket kapsamı dışında kalan, ancak Kırsal Çevre Yıllığı ile ilgili önemli 
olduğunu düşündüğünüz diğer görüşleriniz: 

 

İlginize çok teşekkür ederiz. 
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Kırsal Çevre Yıllığı 2009’nın bu bölümü Küresel Çevre 
Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından 
desteklenen “Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı ve 
Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yaklaşım Geliştirme ve 
Yayım Projesi” kapsamında hazırlanmış ve 
yayımlanmıştır.  
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(Foto: Ahmet DEMİRTAŞ) 
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ENERJİ KAYNAĞI OLARAK BİYOKÜTLE 
ve  

ENERJİ ORMANLARI 
Aydın CÖMERT* 

Enerji ormanları ve odunsu biyokütleler !  

Bizden ekonomik, çevreci ! 

Son 10 yıla bakarsak dünyada ve Türkiyemizde bir dolu sorun yanında 
enerji, çevre ve istihdam sorunlarının öne çıktığını görüyoruz. Bu bağlamda 
en çok konuşulanlar ise global ısınma, sera etkisi,  çölleşme,  
yenilenebilirlik, sürdürülebilirlik, farkındalık,  yerel kaynaklar, bağımlılık, 
fakirlik ve ekonomidir.  

Dünya’da ve Türkiye’de artan enerji ihtiyacı ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan 
(doğal gaz kömür ve petrolden ) sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak da 
atmosferdeki karbon salınımı sürekli artmakta sera etkisi, kuraklık ve 
çölleşmeye doğru gidilmektedir. Üstelik enerji konusunda ülkemiz bağımlı 
hale gelmiştir. 

Fosil yakıtlardan çıkan zararlı gazlar aynı zamanda asit yağmurları ile 
ormanlarımızı ve topraklarımızı tahrip etmektedirler. Hidro karbonların 
kanserojen olduğu da çok önemli bir başka gerçektir. 

Tüm dünya karbon salınımını azaltmak için tasarruf, yalıtım konularına 
önem vermek yanında, yenilenebilir enerji kaynaklarına  (rüzgar, güneş, 
hidrolik, jeotermal ve dalga enerjisi yanında) biyokütlelere yönelmektedir. 
ayrıca KYOTO protokolu gibi anlaşmalar ile karbon salınımını 2012 yılına 
kadar % 5.2 azaltmayı amaçlamaktadırlar.  Ülkemiz de KYOTO protokoluna 
taraf olmuştur ve imzalamıştır.  

Bu kapsamda karbon salınımını düşüremeyen ülkeler ve firmalar 
düşürenlere karbon vergisi – cezası ödeyeceklerdir.  Dünyada bu anlamda 
karbon ticareti de başlamıştır. 

Sibirya, Çin, Güney Afrika Orta Asya Cezayir ve Ortadoğu’dan doğalgaz, 
kömür, petrol ithal eden ve yüksek maliyetlere katlanan ülkemizin en büyük 
dış ticaret açığı enerjiden kaynaklanmaktadır. Bu yazımızda gelişmiş 
ülkelerin birkaç on yıldır artan miktarlarda kullandığı ancak ülkemiz için 
elimizin altında ama çok da farkında olmadığımız bir enerji kaynağını 
odunsu biyokütleleri Türkiye’de de kullanmamız gereğini vurgulayacağız.  

Bu enerji kaynağı odunsu biyokütle dediğimiz odunlar ve odunsu atıklardan 
elde edilen yakıtlardır. Bunlar şu anda mevcut ormanlarımızdan 

                                                 
* En Yeşil Ankara Derneği - En Yeşil Türkiyem Büyük Projesi 

www.enyesilankara.org   
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sağlanmakta ve verimsizce yakılarak kullanılmakta ve hatta bir bölümü 
yasa dışı yollarla kesilerek temin edildiğinden orman varlığımıza da kalıcı 
zarar vermektedir. Boş topraklarımıza ağaç dikmediğimizde en devasa 
enerji kaynağı olan güneş topraklarımızı yakmakta, kurutmakta; bitki, 
hayvan ve bakterilerin yaşam alanları yok ettiği gibi topraklarımız rüzgâr ve 
sellerle erozyona maruz kalmaktadır. Ama ağaçlandırma yaptığımızda bu 
en ucuz enerji kaynağı bize doğanın nimetlerini sunmakta olağan üstü 
cömerttir. 

• Enerji Ormanları 
Odun ve odunsu biyokütleler yenilebilir enerji kaynaklarından sayılmaktadır. 
Tarım yapılmayan topraklarda yöresel, hızlı büyüyen, kuraklığa dayanıklı 
ağaçlarla yakacak odunu elde etmek için yapılan idare ömrü belirli ve planlı 
ağaç toplulukları - plantasyonlardır. Bazı ülkelerde bir çeşit tarım olarak 
yapılmaktadır. İdari ömrüne uygun bölümler halinde her yıl kesilerek enerji, 
ısınma ve pişirme amaçlı hammadde olarak kullanılırlar. İdari ömrü 
sonunda her yıl kesilen ağaçlar tekrar büyüyüp kesilebilir hale 
geldiklerinden sürdürülebilir ve çok amaçlıdırlar. 

Burada dikkat edilmesi gereken konu bu ağaçlandırma çalışmalarının boş 
arazilerde yapılarak yeni ve sürdürülebilir ormanların sıfırdan tesis 
edilmesidir. Yani orman varlığımızın arttırılarak – üreterek tüketmek–planlı 
kesip yakıt elde edilmesi prensibine göre yapılmasıdır. 

Enerji ormanarı tesisi işi tamamen ulusal kaynaklara dayanan,  yabancı 
hiçbir bilgi, teknoloji, “know-how”, teçhizat, yer, sermaye gerektirmeyen, 
tamamında yerel imkanlarla yapılabilecek en önemli projelerden biri olup 
vakit kaybetmeden uygulanabilirdir. 

Ülkemizde bu konular da ciddi çalışmalar yapan değerli bilim adamları 
olmasına rağmen uygulamada çok bir ilerleme kaydedilememiştir. Oysa 
Uluslararası anlaşmalara göre de bir zorunluluktur; global ısınma, enerji 
açmazı, dış ticaret açığı, istihdam, kırsal kalkınma ve hava kirliliğine de bir 
çözümdür.  

Tüm gelişmiş ülkeler enerji ormanları konusunda birkaç on yıldır ciddi 
ilerlemeler kaydetmiştir. Bu ülkeler Türkiye coğrafyasının birbuçuk katı 
büyüklüğünde enerji ormanı tesis etmeyi programlarına almışlardır. Daha 
da ileri gidildiğinde örneğin Kanada coğrafi konumunun da getirdiği avantaj 
ile 2050 yılında toplam elektrik enerji ihtiyacının % 50 sini enerji 
ormanlarından elde edileceği odunsu yakıtlarla çalıştıracağı buhar türbinleri 
ile karşılamayı hedef almıştır. 

• Ülkemizde de enerji ormancılığı yapılabilir mi; sürdürülebilir mi ? 
Özel olarak yerelinde yapıldığında odun ve odunsu biyokütle en ucuz 
ısınma ve pişirme enerji kaynağıdır. 
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Tespit edilebilen Fransa’da 14 ve Amerika’da 21 odun sobası ve şömine 
üreten fabrika ve paralelinde bir dolu atölye olduğunu düşünürsek konunun 
ne kadar önemli ve güncel olduğu anlaşılabilir. 

Ekilebilir dikilebilir alanlarının % 34’ü boş olan ülkemizde, mevcut ağaç ve 
iklim çeşitliliğimizle, % 20’lere varan işsizlikle, devletimizin konuya 
ayırabileceği hazır altyapı, konuya vakıf bilim adamları ile ve yerel 
dinamiklerimizle “EVET” yapılabilir ve sürdürülebilirdir. 

Enerji ormancılığı yapıldığında ağaçlar havadaki karbondioksiti alırlar, 
topraktan aldıkları su ve güneş ışığı etkisi ile fotosentez yaparak karbonu 
depolayıp doğaya bizlere oksijen verirler. 

Karbonun depolanması ağacın büyümesi demektir. 

Ağaçlardan elde ettiğimiz odunsu enerji kaynakları – biyokütleler- yakıt 
olarak kullanıldığında; 

 çevre dostu olup, karbon dönüşümünü tamamlarlar, 

 küresel ısınmaya çözümdür; doğadan zaten aldıkları 
karbondioksidi verirler, 

 yok denecek kadar az zararlı gaz salgılamaktadırlar, 

 yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıdır,  

 ekonomiktir, 

 kırsal kalkınma modelidir, 

 eğitim ve rehabilitasyon aracıdır, 

 külü kömüre göre en çok beşte bir oranındadır ve gübre olarak 
kullanılabilmektedir, 

 istihdam yönü ile sosyal bir projedir yeni bir sektör olacaktır,  

 üretim ve disiplin odaklıdır, 

 farkındalık projesidir,  

 toprağı korur ve zenginleştirir, 

 eko sisteme katkıdır, biyolojik çeşitliliği sağlar, 

 dışa bağımlı olmadığımız yerel bir enerji kaynağıdır,  

 yöresel olarak her yerde yapılabilir, 

 iklimi yumuşatır,  

 suyumuzu tutar ve temizler,  

 havamızı temizler, tozu tutar,  

 peyzaj  - görsel - değeri vardır.  
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Bu kapsamda oluşacak bilinçle atık biyokütlelerin ormanlardan toplanarak 
değerlendirilmesi orman yangın riskini de azaltacaktır. 

• Daha fazla geç kalmadan  ! 
Yerel kaynaklarımıza dönmeli, çözümü kendimizde, ülkemizde aramalıyız. 
Çünkü mucize yoktur. 

Doğada ihtiyacımız olan her şey vardır yeterki kullanmasını bilelim 
isteyelim.   Kolaya kaçmamak kaydı ile. Ormanlarımız her yıl bizlere % 5 
oranında biyo kütle atıkla büyük bir imkân da sunmaktadır. “Her atık bir 
hammadde”  prensibi ile değerlendirelim. 

Doğanın bize verdiklerini, bizlerin toprağa geri verme zamanı gelmiştir. 
Dikelim üreterek tüketelim. Yerel çözümlere önem verelim.  

Enerji ormanları çok amaçlı ve yönlü getirileri ile özellikle enerji açısından 
dışa bağımlı ülkemizde tamamen ulusal ve yerel imkânlarla yapılabilir, 
sürdürülebilir olup aynı zamanda çocuklarımız torunlarımız ve geleceğimiz 
için bir zorunluluktur. 

İnanıyoruz ki tüm okuyanlar bu farkındalık ile bu konunun her platforma 
konuşulup tartışılmasını, uygulanmasını sağlayacak girişimlerde 
bulunacaklardır.  

Unutmayalım ki ağaç yoksa hayat yoktur ! 
*** 
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YENİLENEBİLİR ENERJİDE ORMAN BİYOKÜTLESİ 
 

Erdem  KAPLAN* 
GİRİŞ 
 
Ülkelerin gelişmesinde enerjinin rolü büyüktür. Kalkınmanın temeli 
enerjiden geçmektedir. İhtiyaç duyulan bu enerjinin, sürdürülebilir şekilde, 
ekolojik dengeyi bozmadan, temiz enerji kaynaklarından elde edilmesi 
üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. 

Dünya enerji ihtiyacının yaklaşık %85’i petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil 
yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtların rezervlerinin sınırlı olması; 
ayrıca küresel ısınma başta olmak üzere, hava kirliliği ve ekolojik dengeyi 
bozan diğer çevre sorunlarına neden olmaları,  alternatif enerji kaynaklarına 
yönelimi arttırmıştır. 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları: 

 Nükleer enerji 
 Rüzgâr enerjisi 
 Güneş enerjisi 
 Jeotermal enerji 
 Biyokütle enerjisi 

I- BİYOKÜTLE ENERJİSİ 

• Biyokütle kaynakları nelerdir? 
 Klasik biyokütle kaynakları; ormanlardan elde edilen yakacak 

odun ile bitki ve hayvan atıklarından oluşur. 

 Modern biyokütle kaynakları ise, enerji ormancılığı ürünleri ile 
orman ve ağaç endüstrisi artıkları, enerji tarımı ürünleri ile 
hayvansal ve kentsel atıklar biçiminde sıralanır. 

• Biyokütle enerjisi nedir ? 
 Çeşitli yöntemlerle biyokütleden elde edilen enerjiye biokütle 

enerjisi denmektedir.  
 Biyokütle; bitkiler, ağaçlar ve tarım bitkilerinin oluşturduğu bütün 

organik maddeleri tanımlayan bir terim olarak esasen fotosentez 
ile güneş enerjisinin toplandığı ve depolandığı ortamlardır.  

 Bitkiler sürekli şarj olabilen doğal güneş pilleridir. Güneşten 
aldıkları ışık enerjisini depolayabilen ve süreklilik arz eden bir 

                                                 
* Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Gazi-

ANKARA 
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kaynaktır. Dünyadaki güneş enerjisini depolayabilen bu canlı 
pillerin %90’ lık kısmını ormanlar teşkil etmektedir. 

 Günümüzde dünya enerji gereksiniminin yaklaşık %14’ü 
biyokütleden karşılanmaktadır.  Petrol, doğalgaz ve kömürden 
sonra dördüncü sırada gelmektedir.           

• Biyokütle enerjisinde orman artıkları payı nedir? 

Halen elde edilmekte olan biyokütle enerjisinin; 

 %64’ ü odun ve odun artıklarından,  
 Orman bakım ve üretim çalışmalarında ortaya çıkan ince çaplı 

materyaller,  
 orman endüstrisinde oluşan talaş ve yongalar, kullanılmayan 

(hurda) odunlar,  
 %24’ü belediye katı atıklarından, 
  %5’i tarımsal artıklardan,  
 tarımsal bitki ve artıkları, sert meyve kabukları (zeytin çekirdeği 

ve posası, fındık v.b. kabukları gibi)  
  %5’i ise deponi gazlardan üretilmektedir. 

• Biyokütlenin Kullanılma Yerleri   
Geliştirilen teknolojiler sayesinde biyokütleden; 

 Elektrik,  
 Isı,  
 Biyobenzin,  
 Biodizel,  
 Pelet   

gibi ürünler elde edilebilmektedir 

• Biyokütle  Kullanımının  Faydaları 
 Çevreye Katkısı: 

Ormandan bulunan ağaç kabukları, dallar ve diğer artıkların, 
temizlenmesiyle orman yangınları azalacak, değerlerimiz korunacaktır. 

 Geri Dönüşüm:    

Ormanda çürüyen artıkların yakacak olarak evlerimize girmesi ve doğalgaz 
bulunmayan alanlarda, köylülerimiz için doğalgaz kadar temiz bir yakıtın 
sunulması hem köylülerimiz hem çevre için bir kazançtır. 

 Üretim Sektörü:  

Biyo-Yakıtların temin edilebilirliği ve tedarik-tüketim zinciri güçlendikçe 
Biyoenerji pazarı genişleyecek ve yeni iş sahaları açılacaktır.  
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 İstihdama Katkısı:  

Kurulacak her yeni tesisle daha çok iş imkanı yaratılabilecek ve özellikle 
orman köylüleri ve şehir dışında yaşayan vatandaşlarımıza yeni iş imkanları 
yaratılabilecektir.                                          

 Ülke ekonomisi: 

Biyo-yakıtların başarılı bir şekilde fosil yakıtların alternatifi olarak 
kullanılabileceğinin benimsenmesiyle petrol ürünlerine olan bağımlılığımız 
azalacaktır. 

II- DÜNYADA BİYOENERJİ KULLANIMI /  HEDEFİ 
Özellikle Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri biyoenerji kullanımında lider 
durumdadır: Finlandiya ülke enerji gereksiniminin %22’sini, İsveç %18’ini, 
Avusturya %14’ünü biyokütle santrallerinde odun ve bitki artıklarını yakarak 
/gazlaştırarak karşılayan ilk üç ülkedir 

Avrupa Birliği “yenilenebilir enerji oranını” 2020 yılına kadar %20’lere 
yükseltmeyi hedeflemiştir. 

Finlandiya ülke enerjisinin %22’sini, İsveç %18’ini, Avusturya %14’ünü 
enerji ormancılığı ve enerji tarımı teknolojileri ile sağlayan lider ülkelerdir. 
Dünya genelinde bir çok ülkede kurulan 1000’den  fazla ısı tesisinde bu 
yöntemle enerji üretilmektedir.  

1992 Rio Konferansında ekolojiyi bozan etkinliklerle fosil yakıt tüketiminin 
kısıtlanması kararlaştırılmıştır. Kyoto Protokolu’nda yıllık CO2 ve diğer sera 
gazı emisyonlarının azaltılması için teknolojik önlemler yanında CO2 
çözümlemesiyle temizleyici yetişme ortamlarının önemi belirtilmiştir.  

Sürdürülebilir ormancılık ve tarımın toplam CO2 ve sera gazı emisyonunu 
azaltıcı ve çevreyi koruyucu uygulamaları, yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını geliştirme, uygulama ve yaygınlaştırma ile arazi kullanımı 
düzenleme önlemleriyle 2008-2012 yılları arasında emisyonun 1990 
düzeyine indirilmesi hedeflenmiştir.  

Avrupa Komisyonu 2010 yılına kadar – biyoenerji dahil – yenilenebilir 
enerjinin toplam enerji kullanımındaki payını %5’ten  %12’ye çıkarmak 
üzere bir program uygulamaktadır. Bu gerçekleştiğinde tarım ve ormancılık 
artıklarıyla enerji ürünlerinden sağlanacak biyoenerji, toplam enerji 
tüketiminin yaklaşık %7’sini karşılayacaktır. Üyesi olduğumuz Uluslararası 
Enerji Ajansı (IEA) “Sürdürülebilir kalkınma için enerji”  konulu 16/05/2001 
Bakanlar Toplantısında ulusal ve kollektif olarak enerjinin çeşitlendirilmesi, 
yenilenebilir enerji payının arttırılmasını kabul etmiştir 

2050’de toplam yenilenebilir enerjinin ulaşabileceği miktarın %30-35’inin 
güneş, %15’inin biyokütle, %15’inin rüzgâr ve %10’unun hidroelektrik 
olacağı, gene de iklim değişikliği, ısınma ve kuraklaşmanın yaşamı giderek 
zorlayacağına dikkat çekilmiştir.  
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III) TÜRKİYE’NİN  ORMAN  ARTIKLARI  BİYOKÜTLE  
POTANSİYELİ 

 Ülkemiz ormanlarından yapılan üretim için yıllık ortalama 15 
milyon metreküp dikili damga yapılmaktadır.  Bu dikili damgada 
sadece ağaç gövdesi hesaba katılmaktadır. Dal, kabuk, tepeler ve 
kökler hesaba katılmamaktadır.  

 Geleneksel üretim yöntemlerinin uygulanmasıyla ağaç 
biyokütlesinin kökler, kütük, kabuk, dallar ve yapraklardan oluşan 
büyük bir bölümü kesim artığı olarak ya kısmen ya da tam olarak 
ormanda bırakılmaktadır. Ağacın faydalanılan gövde bölümü tüm 
biyokütlenin yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Teknik ormancılık 
çalşmaları sonucu yapılan saha temizliği, sıklık bakımı gibi 
ormancılık uygulamaları ile orman alanı dışına çıkarılması gereken 
materyaller ile orman gülü gibi ekonomik olarak değerlendirilmeyen 
ağaç, ağaçcık ve çalılar artık sayılırlar. 

 Bunun bir kısmının yakacak odun olarak orman köylülerince 
değerlendirildiği veya işletmelerce yakacak olarak üretildiği 
hesaba katıldığında genel anlamıyla ormanlarımızdaki üretim 
faaliyetleri sonunda ormanlarda bırakılan 7 milyon metreküplük bir 
biyokütle potansiyel bulunmaktadır. 

IV) ENERJİ ORMANCILIĞININ KIRSAL KALKINMAYA  
KATKISI 

Türkiye ormanlarının yaklaşık 4 milyon hektarlık bozuk meşe baltalık orman 
alanlarında, 100 Bin km uzunluğundaki ülke dere ve nehir kenarlarındaki 
sulak arazilerde, ülkemizin hızlı büyüyen kavak, söğüt, kızılağaç, akasya, 
okaliptus gibi ağaç türleri kullanılarak, kısa idare süreleri ile enerji ormanları 
kurulabilir.    

Modern enerji ormancılığının yurt genelinde milyonlarca hektar arazide 
uygulanması ile enerji ormanlarının arazi hazırlığı, dikim, bakım, hasat 
çalışmalarında, nakliye ve ısı tesislerindeki üretim aşamalarında ülke 
genelinde yüz binlerce insana iş olanağı sağlanacak, yöre ve ülke 
ekonomisine çok büyük katkılar sağlanacaktır. 

Enerji ormanlarının idare süresine (3-5) göre ormanın her yıl bir bölümünde 
hasat yapılarak vatandaşın her yıl gelir elde etmesi sağlanacaktır. 
Vatandaşların yaşam standardı artacak, yöre ekonomilerinde olumlu 
gelişmeler gözlenecektir. 
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SONUÇ  
 Odunsu biyokütlenin enerji kaynağı olarak kullanılması ülkemizin dışa 

bağımlı enerji ihtiyacının kendi kaynaklarımızdan karşılanmasına katkı 
sağlayacaktır.  

 Ormanlarımızda halen değerlendirilmeyen artık ve ince materyal 
ekonomiye kazandırılacaktır. 

 Orman köylüsünün yakacak olarak kullandığı odunun biyokütle enerji 
üretimine yönlendirilmesiyle enerji verimliliği ve orman köylüsüne katkı 
sağlanacaktır. 

 Kırsal kesimde biyokütle enerji üretim tesisleri kurulabileceği gibi, 
ekonomik olmayan yerlerde enerji üretim tesislerine hammadde tedarik 
edecek yonga, briket pelet, paketleme tesisleri kurulabilecektir. 

 Ormanlarımızdaki odunsu biyokütlenin enerji kaynağı olarak 
kullanılabilmesinde en önemli sorun, toplanan materyallerin ekonomik 
şekilde taşınmasıdır. 

 İnce materyal veya artık olduğu gibi taşınırsa ekonomik olmamakta 
maliyet artmaktadır. Buna karşılık sıkıştırma, pelet vb yapılarak 
taşınırsa 7 kamyon materyal 1 kamyon pelet olarak taşınabilmektedir. 
Ancak orman içinde her yerde pelet üretimi yapılamayacağından uygun 
yerlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

 Tesis kurulması için yeterli hammadde olmayan yerlerde ince materyal 
ve artıkların preslenerek balya vs şekline getirecek veya yongalanıp 
sıkıştırılmasını sağlayacak mobil ekipmanların oluşturulması 
gerekmektedir. 
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“AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”teki  

KAYGI DUYDUĞUMUZ HÜKÜMLER* 
 

KONU 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2009 tarih ve 27215 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “AĞAÇLANDIRMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”le 
Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin kimileri alanlara ve 
orman ekosistemlerine zarar verebilecektir. Kimileri ise 6831 sayılı Orman 
Kanunu’a aykırı düşmektedir. 

A Ç I K L A M A L A R 

1) Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde 30 Nisan 2009 tarihinde yapılan 
değişikliklerle 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 57. maddesinde 
açıklanan amaç ve kapsamı genişletilmiştir. 

2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin değiştirilen 3. Maddesinde 
açıklandığına göre, Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 6831 sayılı 
Orman Kanununun 57, 63 ve ek 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 6831 sayılı yasanın 1986 yılında çıkarılan 3302 sayılı 
yasanın 8. Maddesiyle değiştirilen 57. Maddesinde göre ise öngörülen 
amaç “Orman sahasını artırmak” olarak belirlenmiştir. Açıktır ki, bu amaç, 
yalnızca aynı yasanın 1. Maddesinde tanımı yapılan “orman” sayılan 
yerlerin dışındaki yerlerde yapılacak orman yetiştirme ve ancak bu amaçla 
yapılabilecek ağaçlandırma çalışmalarıyla gerçekleştirilebilir.  

Öte yandan, 6831 sayılı yasanın söz konusu 57. Maddesine göre; “İmar 
ihya çalışması yapılacak bozuk koru ve bozuk baltalık ormanların da bu 
fıkra hükümleri uygulanır.” Böylece, Yönetmelik kapsamında, “orman 
sahasını artırmak” amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının yanı 
sıra “imar-ihya” faaliyetlerine de yer verilmiştir. Buna karşılık, 2004 tarihli  
Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, “köy tüzelkişilikleri ve 
diğer gerçek ve tüzelkişilerin”  yapacakları ağaçlandırma ve imar-ihya 
dışındaki faaliyetler de kapsama alınmıştır. Örneğin: Rehabilitasyon, 
erozyon kontrolü, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık. 
Gerektiğinde “ağaçlandırma” çalışmalarının da yapılabildiği “erozyon 
kontrolü” dışında bu çalışmaların hiçbiri “ağaçlandırma” çalışması değildir. 
Bu gerçek Yönetmeliğin yeniden düzenlenen 4. Maddesinde yer verilen 
tanımlamalarda da açıklıkla görülmektedir: Bu Maddede; 
                                                 
* Bu metin, 30 Nisan 2009 Tarih ve 27215 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak 

Yürürlüğe Giren “AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile ilgili olarak Derneğimiz tarafından 
hazırlanmış; 19 Haziran 2009 tarihinde sözlü ve yazılı olarak Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 
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 “Rehabilitasyon: Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut 
türlerden gerekenlerin korunması,  aşılanması, canlandırma kesimi, 
boşluk alanlara ormanlarda doğal olarak yetişen türlerin ekimi ve bu 
türlerin aşılı veya aşısız fidanlarının dikimini,” 
“Fidanlık: Orman bitki türlerinin üretildiği fidanlıkları,” 

olarak tanımlanmıştır.   

(a) 2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. 
Maddesinde yapılan değişiklikle kapsama alınan “rehabilitasyon” 
çalışmaları, hem ormancılık biliminin kabulleri temel alındığında hem de 
Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) bir süredir yapageldiği çalışmalar 
göz önünde bulundurulduğunda, kesinlikle, 6831 sayılı yasanın 57. 
Maddesiyle “orman sahasını artırmak maksadıyla” yapılabilmesi 
olanaklı kılınan “ağaçlandırma” çalışması değildir. Çünkü: 

i) Söz konusu çalışmalarının “bozuk” ya da “verimsiz” sayılan orman 
alanlarında, daha açık bir söyleyişle, zaten en azından hukuksal 
olarak  “orman” sayılan yerlerde yapılması öngörülmektedir ve OGM 
tarafından yürütülen “rehabilitasyon” çalışmaları da bu öngörü 
doğrultusunda yapılmaktadır. Dolayısıyla, zaten “orman” sayılan 
herhangi bir yerde yapılacak “rehabilitasyon” çalışmalarıyla “orman 
sahasının artırılması maksadının” gerçekleştirilmesi olanaklı 
değildir. 

ii) Ayrıca, tanımda yer verilen “…orman alanlarında mevcut türlerden 
gerekenlerin… aşılanması, canlandırma kesimi.”, ağaçlandırma 
çalışmaları değildir; “orman” sayılan herhangi bir yerdeki ağaç ve 
ağaççıkların çeşitli yönlerden daha “verimli” duruma getirilme 
çalışmalarıdır. 

Ek olarak; yapılan tanımlamadaki açıklamasıyla “rehabilitasyon” çalışmaları 
kapsamındaki “aşılama” ile “…ormanlarda doğal olarak yetişen türlerin 
… aşılı veya aşısız fidanlarının dikimi…” ifadeleriyle orman 
ekosistemlerinin tarımsal amaçlarla da kullanabilecek alanlara 
dönüştürülmesi olanaklı kılınmaktadır. Çünkü  “devlet ormanı” sayılan 
yerlerde de yalnızca “orman sahasını artırmak maksadıyla ağaçlandırma 
yapmaları” olanaklı kılınan köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve 
tüzelkişileri”,  bu alanlardaki delicelikleri aşılayarak ve/veya aşılı 
fidanlarını dikerek, örneğin zeytin, kestaneleri aşılayarak da kestane vb 
tarımı yapılabileceklerdir. Bilindiği gibi, Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin bu 
türden işlemlere olanaklı kılan hükümleri daha önce iptal edilmiştir.  

(b) Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin başta 4 ve 16. Maddeleri olmak üzere 
çeşitli maddelerinde geçen “fidanlık” konusu ile ilgili düzenlemeler,  
“fidanlık” tanımı değişikliği yapılarak büyük ölçüde korunmuştur. Oysa; 
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i) Fidanlık çalışmaları, 6831 sayılı yasanın 1983 yılında çıkarılan 2896 
sayılı yasanın 30. Maddesiyle yeniden düzenlenen 60. Maddesiyle 
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;  

“Orman idaresi ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk 
tüzelkişilerin orman ağacı ve ağaççığı fidan ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere uygun görülen yerlerde, her yıl ağaçlandırılacak sahaya 
yetecek miktarda fidan üretecek genişlikte fidanlıklar tesis edilir.” 

Ancak, 2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde 30 Nisan 2009 
tarihinde yapılan değişiklik kapsamında da Yönetmeliğin yasal 
dayanakları arasında 6831 sayılı yasanın bu maddesi 
sayılmamaktadır. Dolayısıyla Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 
fidanlıkla ilgili düzenlemelerinin hukuku aykırılığı sürdürülmektedir. 

ii) 2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde “Fidanlık” 
tanımlaması, “Fidanların üretildiği fidanlıklar…” biçiminde iken 30 
Nisan 2009 tarihinde yapılan değişiklikle “Orman bitki türlerinin 
üretildiği fidanlıklar” olarak düzenlenmiştir. Böylece, söz konusu 
fidanlıklarda yapılabilecek çalışmaların kapsamı ağaç ve ağaççıklar 
dışındaki “bitki türlerinin de üretilebilmesi” olarak, sınırsızca 
genişletilmiştir. 

(c) 2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 4. Maddesindeki 
“Ağaçlandırma” tanımında yapılan değişiklikle “orman kurma” amacı 
kapsamdan çıkarılmıştır: Bilindiği gibi, 2004 tarihli Ağaçlandırma 
Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde, “ağaçlandırma” çalışmaları, 6831 sayılı 
yasanın 57. Maddesindeki amaca uygun olarak; 

“Yetişme muhiti verileri dikkate alınarak, toprağı en iyi ve en 
ekonomik şekilde değerlendirmek, ekonomiye girdi sağlamak 
amacıyla; Bakanlık birimlerince onaylanan projesine dayalı ağaç, 
ağaççık ve alt tabakasında otsu bitkilerin yer aldığı yeni tesis ile bu 
türlere biyolojik bağımsızlıklarına kavuşuncaya kadar yapılan bakım 
işlerini içine alan orman kurma çalışmaları…” 

biçiminde yapılmıştı. Oysa 30 Nisan 2009 tarihli düzenlemede ise 
“ağaçlandırma” için yalnızca; 

“Saha etüdünden başlayarak proje, tohum temini, fidan üretimi, arazi 
hazırlığı, dikim ve bakım faaliyetlerinin tümünü…” 

kapsayacak bir tanımlama yapılmıştır. Açıktır ki, bu tanıma göre, temel 
amacı “orman kurma” olmayan “dikim” çalışmaları da “ağaçlandırma” 
çalışması sayılabilecektir. Bu düzenleme, gerçekte, kapsama alınan ve 
yukarıda da açıklanan “rehabilitasyon” çalışmaları ile ilgili düzenlemeyle 
birlikte değerlendirildiğinde, yalnızca “orman sahasını artırmak 
maksadıyla” ağaçlandırma yapmaları olanaklı kılınan “köy tüzelkişilikleri 
ve diğer gerçek ve tüzelkişileri”,   “devlet ormanı” sayılan alanlarda 
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yapabilecekleri çalışmalarının kapsamının ne denli genişletildiği 
kolaylıkla kavranabilecektir. 

Öte yandan, söz konusu değişiklikle Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin  
“Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinde gönderme yapılan Orman Kadastrosu 
Yönetmeliği’nin 20 maddesi, 15.7.2004 tarihinde değiştirilmiştir. 6831 
SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN 
UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK adıyla yeniden yürürlüğe 
konulan Yönetmelik’teki söz konusu 20. Madde, 23. Madde olarak 
düzenlenmiştir, ancak, bu düzenleme 30 Nisan 2009 tarih ve 27215 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “AĞAÇLANDIRMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’te 
dikkate alınmamış; söz konusu maddeye “20. madde” olarak yer verilmiştir.  

Bu nedenlerle; 30 Nisan 2009 tarih ve 27215 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe konulan “AĞAÇLANDIRMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in; 

 1. Maddesiyle Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1 ; 
 2. Maddesiyle Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2; 
 4. Maddesiyle Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4.  

maddelerinde  yapılan değişiklikler 6831 sayılı yasanın 57. Maddesine 
aykırıdır.  
2) Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde 30 Nisan 2009 tarihinde yapılan 

değişikliklerle çeşitli yasalarla koruma altına alınmış alanlarda da 
“özel ağaçlandırma” ve “imar-ihya” çalışması yapılabilmesi 
olanaklı kılınmıştır. 

2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin “b” bendine göre; 

“Turizm alanı olarak ilan edilen yerler, tarihi arkeolojik ve birinci 
derece doğal sit alanları, deniz kıyı kenar çizgisi içerisinde ve 
bitişiğinde kalan alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya 
ayrılan ve ilan edilen yerler, toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen yerler ile 
amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi 
açıklık olarak görünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış 
alanlar özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve 
özel enerji ormanı çalışmalarına konu edilemez." 

Buna karşılık, 2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde yapılan 30 Nisan 
2009 tarihli değişiklikle bu yaptırım; 

“İlgili kurumların uygun görmesi halinde; Turizm Alan ve 
Merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında 
bulunan alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan 
edilen yerler, toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 2873 sayılı 
Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler ile 2872 sayılı Çevre 
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Kanunu’na göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen yerler 
özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya 
çalışmalarına konu edilebilir. Ancak Turizm Alan ve Merkezleri ile 
Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında bulunan 
alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon kurulur.” 

biçiminde “c” bendi olarak düzenlenmiştir. Böylece, “köy tüzelkişilikleri ve 
diğer gerçek ve tüzelkişileri”, yalnızca “İlgili kurumların uygun görmesi 
halinde”, çeşitli gerekçelerle koruma altına alınmış alanlarda da  “özel 
ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmaları” 
yapabilecektir. Oysa, bu alanlar, çeşitli yönlerden önem taşıyan yapısal 
özellikleri nedeniyle milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, 
özel çevre koruma bölgesi olarak ayrılmış, yalnızca bu özelliklerinin 
sürdürülmesini olanaklı kılan yönetsel ve teknik iş ve işlemlerle 
“yönetilmeleri” zorunlu olan yerlerdir. Öyle ki, bu gibi yerlerde 
“ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve imar-ihya çalışmaları” bile söz konusu 
ayırtedici yapısal özelliklerinin sürdürülebilmesi yönünden sakıncalı 
sonuçlar verebilmektedir. 

Öte yandan, yapılan değişiklik, “ilgili kurumların”, “köy tüzelkişilikleri ve 
diğer gerçek ve tüzelkişilerin” hangi durumlarda söz konusu koruma 
altındaki alanlarda “özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-
ihya çalışmaları” yapabileceklerine; başka bir söyleyişle; “ilgili kurumların 
hangi durumlarda söz konusu çalışmaları“ uygun görebileceklerine 
herhangi bir açıklama getirilmemiştir. Dolayısıyla, bu düzenleme, ilgili 
kurumların keyfi uygulamalarına yol açabilecektir. 

Ek olarak, 2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin değişiklik yapılan söz 
konusu maddesinde “özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel 
imar-ihya çalışmaları” için izin verilmeyecek yerler arasında, “deniz kıyı 
kenar çizgisi içerisinde ve bitişiğinde kalan alanlar…” da sayılmıştır. 
Ancak, 30 Nisan 2009’da yapılan değişiklikle, bu kapsam; yalnızca “Deniz 
ve tabii göl kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan yerler” ile sınırlandırılmış; 
böylece; 2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde  “…suni göl ve 
akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde, su hareketlerinin 
oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri 
alanlar …”da da “özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-
ihya çalışmaları” yapılabilmesi olanaklı kılınmıştır. 

Bu nedenlerle; 30 Nisan 2009 tarih ve 27215 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe konulan “AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in 8. Maddesinin “b” 
bendinde yapılan değişiklik,  
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 1982 Anayasasının “Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması” 
başlıklı 63. Maddesi; 

 2872 sayılı Çevre,  
 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu, 
 2873 sayılı Milli Parklar;  
 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile 
 ülkemizin de taraf olduğu çok sayıda ülkelerarası sözleşmenin 

çok sayıda yaptırımına aykırıdır.  
3) Hukuksal olarak “orman” sayılmayacak ağaçlandırma 

çalışmalarının kapsamı da genişletilmiştir. 
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1987 yılında çıkarılan 3373 sayılı yasanın 
1. Maddesiyle değiştirilen 1. Maddesinin “G” bendine göre; 

“Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli 
arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler…” 

hukuksal olarak “orman” sayılamamaktadır. Dolayısıyla da bu gibi 
yerlerdeki ağaç ve ağaççık toplulukları Anayasanın 169. Maddesinde yer 
verilen “Tüm ormanların gözetimi devlete aittir” yaptırımı dışında kalmakta, 
bu gibi yerlerdeki ağaç ve ağaççık topluluklarının sahipleri tarafından 
değerlendirilmesi sırasında ormancılık düzeninin gereklerinin yerine 
getirilmesi zorunlu olmamaktadır. Böyle iken, 6831 sayılı yasanın 57. 
Maddesine göre “orman sahasını artırmak maksadıyla” yürürlüğe konulan 
2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin ikinci bendinde; 

“…gerçek ve tüzel kişilerin bu yönetmelik kapsamında özel 
ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisi yapmak 
istemeleri halinde, söz konusu sahanın en az yarım hektar 
büyüklüğünde olması gerekir” 

yaptırımına yer verilebilmişti. 6831 sayılı yasanın 1. Maddesinin “G” 
bendine göre “orman”  sayılmaması gereken yerlerin genişliği ile ilgili 
yaptırım, 30 Nisan 2009 tarihli değişiklikte de; 

“Ancak, gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında özel 
ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü tesisi yapmak 
istemeleri halinde, söz konusu sahanın en küçük parçasının 0,5 
hektar büyüklüğünde olması gerekir.” 

biçiminde düzenlenmiştir. Böylece, hem 6831 sayılı yasanın 1. Maddesinin” 
G” bendi ile 57. Maddesi arasındaki çelişkili durum sürdürülmüş, hem de 
çalışmaların kapsamı “imar-ihya” ve “erozyon kontrolü” çalışmalarını da 
kapsayacak biçimde genişletilmiştir. 
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Bu nedenlerle; 30 Nisan 2009 tarih ve 27215 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe konulan “AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in 7. Maddesiyle 
Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin  10. maddesinin ikinci fıkrasında 
yapılan değişiklik 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesinin “G” 
bendine aykırı düşmektedir. 
4) “Devlet ormanı” sayılan alanların bütünlüklerinin parçalanması 

olanaklı kılınmış; hukuksal olarak “orman” sayılabilmesi için özel 
mülkiyet arazilerinde bile 30 dönümden daha geniş olma 
zorunluluğu “devlet ormanı” sayılan alanlarda 5 dönüme 
indirilmiştir. 

2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 13. Maddesine göre;  

“Sahipli arazilerde 0,5 hektar, orman alanlarında 3 hektar, Hazine 
arazilerinde ise 2 hektardan küçük olan yerler özel ağaçlandırma, erozyon 
kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisine konu edilemez.” 

Yukarıda da açıklandığı gibi, herhangi bir yerin 6831 sayılı yasanın 1. 
Maddesinin “G” bendine göre hukuksal olarak “orman” sayılabilmesi için 
özel mülk arazilerde bile 3 hektardan geniş olması zorunluluğu, 2004 tarihli 
Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde, en azından “devlet ormanı” sayılan yerlerde 
de yerine getirilmiştir. Ancak, 30 Nisan 2009 tarihli değişiklikle bu yaptırım;  

“Orman alanlarında ve sahipli arazilerde en küçük parçası 0,5 
hektardan,  Hazine arazilerinde ise 2 hektardan küçük olan yerler 
özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya 
çalışmalarına konu edilemez.” 

biçiminde düzenlenmiştir. Böylece; 

i) “devlet ormanı” sayılan alanlarının “en küçük parçası 5 dönüm” 
olabilecek “özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-
ihya” çalışmaları yapılabilecek alanlara bölünebilmesi ve 

ii) “Devlet ormanı” sayılan alanların içinde 6831 sayılı yasanın 1. 
Maddesine göre “orman” sayılmayabilecek alanların yaratılması 

olanaklı kılınmıştır. 

Bu nedenlerle; 30 Nisan 2009 tarih ve 27215 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe konulan “AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in 10. Maddesiyle 
Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin  13. Maddesinde yapılan değişiklik de 
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesinin “G” bendine aykırı 
düşmektedir. 
 
 
 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

5) “Köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve tüzelkişilerin” “devlet 
ormanı” sayılan alanlarda yapabilecekleri “özel ağaçlandırma, özel 
erozyon kontrolü, özel imar-ihya” çalışmalarının alan 
genişliklerinde üst sınırların belirlenmesinde keyfi uygulamalar 
olanaklı kılınmıştır. 

2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 13. Maddesine göre;  

“Orman alanlarında ve Hazine arazilerinde gerçek ve tüzel kişiliklere 
bir defada en fazla 300 hektar saha için özel ağaçlandırma izni 
verilebilir.” 

yaptırımına yer verilmiştir. Ancak, 30 Nisan 2009 tarihinde yapılan 
değişiklikle, bu yaptırım; 

“Orman alanlarındaki özel ağaçlandırma çalışmalarında saha ile ilgili 
üst sınır Bakanlıkça belirlenir. “ 

biçiminde düzenlenmiştir. Oysa, bu değişiklik sırasında, gerçek ve tüzel 
kişiliklerin yapacakları söz konusu çalışmalar için verilebilecek Hazine 
arazilerinin genişlikleri bile  “bir defada en fazla 300 hektar” olarak 
sınırlandırılmıştır. 

Bu nedenlerle; 30 Nisan 2009 tarih ve 27215 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe konulan “AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in 10. Maddesiyle 
Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 13. Maddesinin ikinci bendinde yapılan  
değişiklik, siyasal iktidarların kamusal varlık olan “devlet ormanı” 
sayılan alanlardan beklenen kamu yararına azaltabilecek kararlarına 
dayanak olabilecektir; dolayısıyla da Anayasanın 169. Maddesine 
aykırı düşmektedir. 
6) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından “devlet ormanı” sayılan yerler ile 

hazine arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırma, özel erozyon 
kontrolü, özel imar-ihya ile özel fidanlık tesis çalışmalarının 
denetimi keyfi uygulamalara açılmaktadır. 

2004 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre; 

“İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ve üç teknik elemandan 
meydana gelen denetleme komisyonu tarafından tüm sahalar yılda 
bir defa kontrol edilerek, Genel Müdürlükçe belirlenen örnek 
dispozisyona göre düzenlenecek "uygulama izleme cetveli" her yıl 
sonunda Genel Müdürlüğe gönderilir.” 

Ancak, 30 Nisan 2009 tarihinde Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde yapılan 
değişiklikle, bu yaptırım; 

“İl müdürlüğü mühendislerince tüm sahalar yılda en az bir defa 
kontrol edilerek, Genel Müdürlükçe belirlenen örnek dispozisyona 
göre düzenlenecek uygulama izleme cetveli her yıl sonunda Genel 
Müdürlüğe gönderilir.” 
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biçiminde düzenlenmiştir. Böylece söz konusu çalışmaların 
denetlenmesinde görece olarak daha demokratik olabilecek kurul nitelikli bir 
oluşum yürürlükten kaldırılmış, sayıları ve karar alma süreçleri belirsiz, 
dolayısıyla keyfi yönlendirmelere açık bir denetleme süreci gündeme 
getirilmiştir. 

 
*** 

 
 
 

 
(Fotoğraf: Ahmet DEMİRTAŞ) 
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ENERJİ ORMANCILIĞININ EKOLOJİK ETKİLERİ 
 

Derleme-Çeviri:  Can ÇOKÇALIŞKAN* 
 

ÖZET 
 

Dünyada artan enerji talebi ve fosil yakıtların neden olduğu iklim değişikliği sebebiyle yeni 
enerji kaynaklarının kullanımı gündeme gelmiştir. Orman kökenli odun biyokütlesi, hem 
yenilenebilir hem de karbon deposu olabilmesi sebebiyle önem kazanmaktadır. Ancak, 
endüstriyel düzeyde, ormandan yapılan biyokütle hasatının ormandaki ölü ağaç miktarını 
azaltacağı bunun saproksilik (ağaca bağımlı) canlılar başta olmak üzere, toprak besin 
değerlerinin azalmasına ve sonuç olarak ekosistem sağlığında bozulmaya neden olabileceği 
bildirilmektedir. Bu durumun aksine, bazı kaynaklara göre de, yangına hassas bölgelerde 
yapılan biyokütle hasatının, yangın riskini azaltacağı ve yapılan seyreltmelerin ağaç 
sağlığına olumlu yönde etki yapacağı iddia edilmektir. Şüphesiz ki bu alanda yapılacak 
bağımsız bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu sebeple, enerji ormancılığı için doğal yaşlı 
ormanları kullanmak yerine, bu amaçla kullanılacak çok yönlü yeni ormanların kurulmasına 
ihtiyaç vardır. Böylelikle biyoçeşitliliğin korunması mümkün olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Enerji ormancılığı, biyolojik çeşitlilik, biyokütle enerjisi 
 

ECOLOGICAL IMPACTS OF ENERGY FORESTRY 
 

ABSTRACT 
 
World’s growing energy demand and climate change caused by use of fossil fuels, came up 
with search for new energy resources. Biomass from forest wood is gaining importance 
being not only a renewable energy source but also has an ability to sequester carbon. 
However industrial scale biomass exraction from forests may lead to decrease dead wood in 
forest that may affect saproxylic organisms, nutrients of soil and eventually ecosystem 
health. On the contrary, it was speculated that, biomass extraction may help reducing 
wildfire risk at fire-sensitive areas and selective thinning may improve remaining tree’s 
health.  It is obvious that more research is needed in this topic by independent sources. For 
this reason, instead of using natural old-growth forests, new versatile energy forest 
plantations should be established for protection of biodiversity.    

Key words: Energy forest, biodiversity, biomass energy 
 
SUNUŞ 
Herhangi bir alanda “enerji ormancılığı” yapmak ve/veya herhangi bir 
orman ekosistemini “enerji ormanı” olarak yönetmek, doğrudan ve 
dolaylı olarak çeşitli ekolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu 
sorunların bilinmesi gerekmektedir. Ekolojik koşulların yatay ve dikey 
olarak son derece değişken olması ve yararlanılabilecek “enerji 
ormancılığı” tekniklerinin çeşitliliği ise bu gereği pekiştirmektedir. 
Aşağıdaki derleme-çeviri, konuyla ilgili çeşitli araştırmaların bu gereği 
örnekleyen bulgularını sergilemektedir. 

*** 

                                                 
* Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği; Bestekar Sok. 30/8 
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GİRİŞ 
Biyokütleden enerji olarak yararlanmanın ulusal ve uluslararası önemi iklim 
değişikliği ve yeni enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç nedeniyle 
artmaktadır. Biyokütle, güvenli, yenilenebilir ve karbon-nötr yeni bir enerji 
kaynağı potansiyeli olarak tanınmaya başlamıştır (Biomass Energy 
Resource Center, 2007). Her tipte biyokütle bu amaçlarla kullanılabilmekle 
birlikte orman kökenli odun biyokütlesi baskın bir rol oynamaktadır. Küresel 
ısınmaya neden olan gazlarla mücadelede orman ve ormancılığa büyük 
önem atfedilmektedir. Bu mücadelede orman, sadece alternatif bir enerji 
kaynağı olarak değil, aynı zamanda karbonu kendi ekosisteminde ya da 
ağaç ürünlerinde depolaması yeteneği ile önem kazanmaktadır (DAHLIN ve 
BJORHEDEN 2005).   

Odun biyokütlesi, odun peleti üretimi için olduğu kadar, dizel ve petrolün 
yerine, sıvı, taşınabilir bir yakıt halinde, odun yakılan enerji santrallerinde 
kullanılmak üzere ya da çok çeşitli biçimlerde ihraç ürünü olarak 
düşünülmektedir (BIOMASS ENERGY RESOURCE CENTER, 2007). 

Biyokütle enerjisi yenilenebilir enerjiler içerisinde dünyada en fazla üzerinde 
durulan enerji türüdür. Biyokütle kaynakları ABD’de tüketilen tüm enerjinin 
%3’ünü oluşturmakta ve kullanılan tüm yenilenebilir enerjinin ise yarısını 
oluşturmaktadır. Jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisinden 6 kat daha fazla 
oranda biyokütle enerjisinden yararlanılmaktadır. Küresel olarak dünya 
enerji kullanımının ise %14’üne denk gelmektedir (TSS CONSULTANTS, 
2004). Bu kullanım çoğunlukla pişirme ve ısınma amaçlıdır. Uluslararası 
Enerji Ajansı (IEA), etkili bir planlama, stratejik bir gelişme ve yeni 
teknolojiler sayesinde dünyanın enerji talebinin %50’sinin odunun 
kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesiyle karşılayabileceğine inanmaktadır 
(FERNHOLZ ve ARK., 2009).  

Tüm yenilenebilir enerjiler gibi toplumun yararına olmasının yanısıra, 
yangına hassas bölgelerde yanıcı madde birikiminin azalmasına, dolayısı 
ile yangınların azalmasına ve böylelikle biyolojik çeşitliliğin korunması başta 
olmak üzere, asit yağmurlarının azalması gibi birçok olumlu gelişmeye yol 
açacağı öne sürülmektedir. Yeni kurulacak biyokütle enerji santrallerinin, bu 
alanlarda seçici olarak yapılacak seyreltmelerden elde edilen odun ile 
çalıştırılacağı ve bu seyreltmenin de kalan ağaçlar için rekabet azalması ve 
daha sağlıklı gelişme anlamına geleceği iddia edilmektedir (TSS 
CONSULTANTS, 2004, GRAHAM VE ARK., 2004, SOCIETY OF 
AMERICAN FORESTERS, 2005).     

Ancak, orman ekosistemi sağlığı da bakış açısına göre değişiklik 
göstermektedir. Bu bakış açıları, yararlanmacı, çevreci ve ekosistem 
merkezli olarak tanımlanabilir: 

Yararlanmacı bakış açısı temel olarak sağlıklı orman hakkında geleneksel 
görüştür. Buna göre ağaçlar güçlü ve üretkendir. Hızlı bir biyokütle birikimi 
ve besin çevrimi vardır. Böcek ve hastalıklar, ağaç topluluklarında ve 
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bitkilerde çok az olumsuz etkiye sahiptirler. Ekosistem stresle başa 
çıkabilecek bir canlılığa sahiptir. Çevreci bakış açısında ise, orman üst 
örtüsü çok katmanlıdır ve geniş açıklıklar barındırır, ağaçların yaşları 
farklılıklar gösterir. Birçok büyük canlı ağaç bulunmaktadır, bazıları kırılmış 
ya da kısmen çürümüş olabilir. Nadir ve sağlıklı bir orman ekosistemini 
işaret eden bazı özel türler bulunur. Ekosistem merkezli görüşe göre ise, 
ekosistem sağlığı kendini yenileme kapasitesidir. Sağlıklı bir orman, 
değişimlere karşı dirençli olmasının yanı sıra ve ağaç türleri ve peyzaj 
çeşitliliği ile yaban hayatı ve hatta insanlar için sürekli bir yaşama ortamı 
sağlar (KIMMINS, 2004). Dolayısıyla enerji ormancılığı uygulamasıyla daha 
sağlıklı hale geldiği öne sürülen orman biyoçeşitlilik açısından değer 
kaybetmiş olabilir (Çevirenin notu).   

Geleneksel ormancılıkta biyoenerjinin iki temel kaynağı bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, orman artıkları yani kesim sonrası zeminde kalan 
biyokütle ya da seyreltme çalışmaları sırasında kesilen genç ağaçlardır. 
İkinci kaynak, ormancılık amaçları ile kesilen, fakat küçük ölçüleri nedeniyle 
talep görmeyen bu nedenle işlenmeden bırakılan ağaçlardır. Bu gruba, aynı 
zamanda türü veya kalite düşüklüğü nedeniyle istenmeyen ağaçlar da 
eklenebilir (RICHARDSON VE ARK., 2002). Bu nedenle tek bir enerji 
ormancılığı yönteminden söz edilemeyeceği gibi her yöntemin de biyolojik 
çeşitlilik ve ekosistem sağlığı yönünden artıları ve eksileri olabilir (Çevirenin 
Notu)  

Artan biyoenerji talebi’nin orman ve biyoçeşitlilik üzerine olumlu etkileri de 
olabilir, örneğin boş arazilerin ağaçlandırılması çalışmalarını hızlandırabilir. 
Bu işlem orman biyoçeşitliliğinin sürdürülmesi ve arttırılabilmesi için büyük 
bir fırsat olduğu kadar, orman artıklarının kullanımı üzerindeki baskıyı da 
arttıracak bir potansiyele sahiptir (RICHARDSON VE ARK., 2002). Ancak, 
çok sayıda ilgili taraf, artan odun talebinin sürdürülemez bir ağaç hasatına 
sebep olacağını belirtmekte, özellikle bu yıkımın küçük bir orman alanına iki 
ya da daha fazla enerji santralinin kurulduğu durumlarda geçerli olacağını 
söylemektedirler.  Pek çok kişi bu sonuçtan kurtulmanın en etkili yolunun 
uygun ölçekli projeler planlanmasında yattığını düşünmektedir.  Burada 
uygun ölçekten kasıt, biyokütle miktarının dikkatli bir biçimde 
değerlendirilmesi ve ormanın diğer değerlerinden taviz verilmeden, varolan 
odun talebi de dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesidir. Projeler 
planlanmadan önce yapılacak böyle bir değerlendirme, proje 
hazırlayanlara, ne kadar biyokütlenin yıllık, sürdürülebilir bir biçimde 
kullanılabilir olduğunu gösterecektir.  Bu miktarın hesaplanmasında ana 
fikir, uzun süre ekonomik olarak ayakta kalacak ve orman kaynağını 
tüketmeyecek ya da zarar vermeyecek enerji yatırımlarının yapılması 
olmalıdır. Pek çok tarafa göre uygun ölçüt, küçüklükle eş anlamlıdır, 
özellikle de küçük ölçekli kombine ısı ve elektrik sistemlerinin yakıtı etkin 
olarak kullandığı düşünülür. Öte yandan bir bölgedeki pek çok küçük 
işletmenin biyokütleye talebi arttıracağı ve bir ya da birden fazla büyük 
işletmelere yol açacağı da bilinmelidir. Büyüklüğün önem taşımasına 
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rağmen hasatın sürdürülebilir ya da sürdürülemez olduğunu en son olarak 
belirleyen o bölgedeki toplam odun talebi olacaktır (CAPUTO, 2009). 
Uganda’da bunun bir örneği yaşanmaktadır; şimdiye kadar yerli tüketiciler, 
kendi arazilerinin kullanmadıkları kısımlarında yetişen, hızlı büyüyen 
ağaçlardan sürdürülebilir biçimde yararlanagelmişler, ancak odun kömürü 
üretimi için büyük üreticilerin devreye girmesiyle değeri anlaşılamayan yaşlı 
doğal ormanların geniş alanda hızla tahribatı sözkonusu olmuştur. Bu hızla 
giderse, yakın gelecekte Kibale Milli Parkı koruma alanı dışında, orman 
kalmayacaktır (NAUGHTON-TREVES VE ARK., 2006)  

Bu gibi nedenlerle sorumlu bir biyokütle enerji gelişimi ancak, biyokütle 
hasatının yerel ve bölgesel boyutta, çevre ve insan topluluklarının 
üzerindeki kısa ve uzun vadedeki etkilerinin dikkate alınması ile 
mümkündür. Bu amaçla İsveç, Finlandiya, Kanada gibi ülkeler ve Amerika 
Birleşik Devletlerindeki bazı eyaletler orman alanlarından biyokütle elde 
edilmesine yönelik ilke ve talimatlar geliştirmişlerdir (FERNHOLZ, 2009). 
Eyaletler arasında farklar olsa da, genel ilkeler, anakayaya yakın sığ 
topraklarda, verimsiz ya da kumlu topraklarda ya da erozyona açık eğimli 
arazide biyokütle hasatı yapılırken alanın boşaltılmamasıdır. Bazı eyaletler 
aynı zamanda ağacın belli bir kısmının kesim alanında bırakılmasını 
istemektedirler (DAMERY VE ARK., 2009). Yine Amerika Birleşik 
Devletlerinin güneydoğu eyaletleri için hazırlanan, enerji üretimi için orman 
biyokütlesi kullanımının, yönetsel ve ekolojik sınırlandırmalarının 
belirlendiği bir raporda (STRITTHOLD VE TUTAK, 2009), korunan alanlar, 
orman hizmetleri ve arazi yönetimi bürosu alanları, yüksek eğimli alanlar, 
tehlike altında ve soyu tükenen türler için hassas habitatlar, doğal yaşlı 
ormanlar, sulakalanlar, su kaynağı (dere, göl ve kıyılar için) koruma zonları 
için, koruma değeri sınırları oluşturulmuştur. Bununla ilgili iki seçenek 
incelenmiş, birinci seçeneğe göre tüm bu sayılan alanların biyoenerji 
kullanımının dışında tutulması, ikinci seçenekte ise “orman hizmetleri ve 
arazi yönetimi” sorumluluğundaki alanların biyokütle hasatı için kullanılması 
ve diğer alanların kullanım dışı tutulması önerilmiştir. Her iki seçenekte de, 
koruma değeri taşıyıp taşımadığı dikkate alınmadan, şehir-yaban alanları 
sınırlarının kapsam dışı bırakılması planlanmıştır.    

Yine de pelet ve odun yakıtı üretiminin geleneksel tomruk üretimine göre 
daha fazla odun biyokütlesini orman dışına çıkarmasının, yaban hayatı, su 
havzaları ve topraktaki besin miktarını olumsuz yönde etkileyip 
etkilemeyeceğinin bilimsel çalışmalar ile ortaya konması gerekmektedir.  
(Marinescu ve Bush 2009). 

ORMAN KÜTLESİ HASATININ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK    ÜZERİNE 
 ETKİLERİ 

İşletme ormanlarında ormana yapılan büyük müdahaleler orman sağlığı için 
büyük tehlike oluşturur. Ekosistem sağlığını etkileyen en büyük sebepler 
doğal olanlar değil insan eliyle gerçekleştirilenlerdir. (KURDOĞLU ve 
ZEYDANLI 2008 )  
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Çoğu orman amenajman sisteminde, idare süresi, doğal olanından kısadır. 
Bunun anlamı orman biyoçeşitliliği için gerekli pek çok temel sürecin devam 
ettirilemeyeceğidir. Bir başka deyişle, ormancılık uygulamaları sonucunda, 
ağaç bireylerindeki yaşlanma süreçleri ya da farklı kalitede ölü ağaç 
oluşumları sınırlandırılmış olacaktır. Ayrıca habitatların miktarı, dağılımı ve 
sürekliliği de değişmiş olacaktır (RICHARDSON VE ARK. 2002). 

Ölü ağaç yönetimi, biyolojik çeşitlilik temelli orman yönetiminin en önemli 
kısmıdır. (KURDOĞLU VE ZEYDANLI 2008) Ölü ağaçların ormandan 
yakacak olarak çıkarılması peyzajdaki ölü odun miktarını azaltacaktır. Ölü 
ve çürümekte olan ağaçların, pek çok tehlike altındaki tür için anahtar rol 
oynadığı belirlenmiştir. Bu ağaçların yakacak olarak kullanılması bu tehditi 
arttırabilir.  Günümüzde, orman biyoyakıtı olarak üzerinde durulan 
genellikle kesim artıkları, dallar ve üst kısımlardır. Bununla birlikte kütükler 
ve gövdeler de zaman zaman kullanılabilmektedir. Kalın odun (> 10 cm 
çapta) saproksilik canlılar için, özellikle tehlike altındakiler için önemli bir 
yaşam ortamı olarak bilinir.  İnce odun (< 10 cm çapta), bu yönden daha az 
çalışılmış olmasına karşın, bu odunun da çok sayıda canlıya konak olduğu 
karşılaştırmalı çalışmalar ile gösterilmiştir. Bu nedenle ince odunun da 
ortamdan uzaklaştırılması pek çok canlının yaşama ortamını azaltacaktır.  

Ağaç kesim artıklarına ek olarak, traşlama sonrası kalan kütükler de 
potansiyel bir enerji kaynağı olarak görülürler. Günümüzde Finlandiya’da 
ormandan çıkarılan ladin kütükleri geniş çapta yakacak olarak 
değerlendirilmektedirler. Bunlar 1980’lerde İsveç’te de kullanılmış, ancak 
ulaşım masrafları ve toprak üzerindeki büyük olumsuz etkileri nedeniyle 
kullanımına son verilmiştir. Bununla birlikte enerji fiyatlarındaki artış 
bunların kullanımını tekrar gündeme getirmektedir. Kütükler kalın odun 
kalıntılarıdır ve orman peyzajında çürümeye bırakılan odunun önemli bir 
kısmını oluşturur. Bu nedenle geniş çaplı hasatları saproksilik canlılar 
üzerine önemli etkiler oluşturabilir (JONSELL, 2008).   

1. Potansiyel Sorunlar  
Odun artıklarının orman dışına çıkarılmasının biyoçeşitlilik üzerine 
etkilerinin farklı sebepleri olabilir:  

En belirgin etki, saproksilik canlılar için daha az yaşam ortamının 
kalmasıdır, böylece besin zincirinin bozulmasıdır, bu durum hem 
omurgasızlar hem de mantarlar için sözkonusudur.   

Yeni hasat edilmiş artıklar ulaşımdan önce saproksilik böcekler için tuzak 
niteliğindedir. Bunların çoğu uçan böceklerdir ve kokuları takip ederek 
çoğalacakları yerleri araştırırlar. Bu nedenle artıklardan oluşan bir yığın, 
yumurtlayacak çok sayıda ergini kendisine çeker. Böcekler bu materyal içine 
yumurtladıktan sonra bu yumurtalar, yani yeni kuşak, termal güç tesislerinde 
yanacaklardır.  

Diğer bir etki, canlıların, dalların ve yaprakların sağlayacağı gelişme 
ortamından ya da sığınaktan mahrum kalmasıdır. Bu ortam, orman 
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tabanında yaşayan hayvanların saklanabileceği fiziksel bir sığınak 
olabileceği gibi, aşırı mikroklimadan, çoğunlukla kuraklıktan ya da aşırı 
sıcaklıklardan korumaya yarayan bir sığınaktır. Örneğin karayosunları 
traşlama kesim sırasında bu yığınaklarda hayatta kalır ve yeni orman 
geliştiğinde tekrar çoğalırlar. Bazı yerde yaşayan omurgasızların ağaç 
kesim artıklarının altında toplanan organik maddelerin varlığı ya da 
yokluğundan etkilendiği gözlenmektedir. Bu kalıntılar aynı zamanda 
likenlerin de üzerinde geliştiği yaşam ortamlarını oluşturabilmektedir.  

Ağaç kesim kalıntılarının çürümeye bırakılan kesimi tabandaki besin 
değerini etkileyebilir. Tabanda yaşayan omurgasızlar için etkileri 
gösterilmesine karşın, damarlı bitkiler için etkilerini göstermek oldukça 
zordur. (JONSELL, 2008) Kuzey ülkelerinde dalların ve tepelerin ağaç 
kesimi yapılan yerlerden uzaklaştırılmasının biyolojik çeşitlilik yönünden 
önemsiz olduğu düşünülmekteydi. Ancak çalışmalar göstermiştir ki yüksek 
düzeydeki kullanımlarda ormandaki kalın ölü odun miktarının yokolmasına 
yol açmaktadır ki bunların değişik düzeydeki çürümeleri Kuzey Avrupa 
ormanlarında yaşayan bazıları nadir pek çok tür için çok önemlidir. Farklı 
türlerde böcekler, likenler ve mantarlar çürümekte olan odun üzerinde 
gelişme gösterirler. Benzer şekilde toprağın besin dengesi biyoçeşitlilik 
açısından önem taşımaktadır. Besin maddelerinin tüketilmesi sonucu bazı 
türlerin yokolmasına yol açabilir. Bu yavaş bir süreçtir ve tespiti oldukça 
zordur (DAHLIN VE BJORHEDEN 2005).   

Türkiye’de yapılan bir çalışmada (MAKİNECİ, 2005) ise, sapsız meşe 
(Quercus petrea (matlusch) lieb.) baltalık ormanında, aralamaların çap 
artımı ve bazı toprak özelliklerine olan etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmaya 
göre, aralamaların, derindeki toprağın neminde, toplam azot miktarında ve 
ölü örtü ayrışmasında artmaya yol açtığı tespit edilmiştir.  

2. Biyoenerji Kullanımından Etkilenebilecek Canlılar 
Saproksilik terimi, Speight (1989) tarafından tanımlanmıştır ve yaşam 
döngüsünün bir kısmında ölü ya da ölmekte olan ağaçlara ya da bunlar 
üzerindeki mantarlara bağımlı bir canlıyı ifade eder. Bu tanıma pek çok tür 
girmektedir. Bu türlerden en çeşitlileri böcekler oluşturmakta bunları 
mantarlar takip etmektedir. İsveç’te bu tanıma uyan yaklaşık 6000-7000 tür 
canlı bulunmaktadır. Bu rakam İsveç’in tüm böcek faunasının %12-16’sına 
ve mantar florasının %27’sine denk düşmektedir.  Böcekler arasında 
saproksilik türlerin %90’ını Coleoptera (Kınkanatlılar), Diptera (sinek ve 
tatarcıklar) ve Hymenoptera (karıncalar, arılar ve yabanarıları) 
oluşturmaktadır. Bunlardan Diptera ve Hymenoptera’lara ilişkin tahminler 
belirsizdir çünkü bu türlerin biyolojisi iyi bilinmemektedir. Mantarlarda 
ascomycete’ler özellikler pyrenomyceteler, basidiomyceteler ile birlikte 
corticoidlere, poliporlara ve agariclere göre ezici çoğunluğa sahiptirler. 
Bunlar birlikte saproksilik mantarların %90’ını oluşturmaktadırlar. Bütün bu 
tahminler her tipteki ağaçlar için yapılmıştır.  Çoğu saproksilik canlılar, 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

özellikle böcekler az ya da çok bir odun tipi üzerine özelleşmişlerdir 
(JONSELL, 2008).       

3. Odun Artıklarının Yığınlarına Bağımlı Canlılar  
Saproksilik olmayan pek çok tür için de odun artıklarının yığınları önem 
taşımaktadır, bunun en azından iki sebebi bulunmaktadır. Öncelikle bu 
yığınlar çeşitli canlılar için sığınak oluşturmaktadır. Bu canlılar arasında 
yem arama zamanı dışında saklanmak için yer arayanlar bulunmaktadır 
(örneğin zeminde yaşayan omugasızlar ve aynı zamanda bazı memeliler). 
Yine traşlama ile ormandan açılan alanlarda yaşamlarını sürdürmeye 
çalışan normalde kapalı orman canlıları örneğin karayosunları, buraları 
kullanmaktadır. Yeni orman geliştiğinde bu sığınaklardan tekrar yayılma 
imkanı bulabilirler. İkinci olarak bu yığınların altında kalan besinler ve 
organik madde artışı toprakta yaşayan omurgasızlar için önemlidir 
(JONSELL, 2008).  

4. Saproksilik Canlıların Farklı Ağaç Türleriyle İlişkileri  
Çoğu saproksilik canlı, özellikle böcekler, az ya da çok, ağaç türleri, çürüme 
safhası, güneşe maruz kalma derecesi, ağaç kalınlığı ve ağaç üzerindeki 
yer yönünden özelleşmişlerdir. Çoğu saprosilik canlı ağaç türlerinde seçici 
davranır. Bu seçiciliğin, aynı zamanda ağaç kesim artıklarında da geçerli 
olduğu gösterilmiştir. En büyük farklılık yaprak döken ve dökmeyen ağaçlar 
arasında görülür. Böcek faunası için yaprak döken ağaçlar arasında da 
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Mantarlar için ise durum biraz farklıdır,  
Meşeler, üzerinde gelişen mantarlar açısından, ıhlamur ve kayınlarla 
karşılaştırıldığında en farklı tür kompozisyonuna sahiptir. Bununla birlikte 
böcek faunası açısından karşılaştırıldığında en yakın akraba türler olan 
kavak ve huşlar arasında bile farklar bulunmaktadır. Ağaç yüzeyini üremek 
için kullanan canlılar arasında ise daha az farklılıklar bulunmaktadır 
(JONSELL, 2008). 

Yaşlı meşelerin sayıları geçen yüzyıl boyunca azalmıştır ve meşelere bağlı 
yaşayan saproksilik böcekler, Avrupa genelinde ve Türkiye’de en fazla 
tehlike altında bulunan canlı grubudur. Türkiye’deki ve İşveç’teki yaşlı 
Meşelerde yapılan bir çalışmada, Yaşlı, içleri boşalmış meşelerde yaşayan 
böcekler içerisinde tür bakımından en zengin aileler Anobidae ve 
Tenebrionidae olarak tespit edilmiştir. İsveç ile Türkiye’de yapılan 
örneklemeler karşılaştırıldığında, saproksilik böcek türü sayısının 
Türkiye’de daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu türler arasında yapılan 
karşılaştırmada, çakışan türlerin oranı yalnızca %8’dir. Bulunan böcek 
türlerinin çoğu çok nadir bulunan türlerdir ve birçok Avrupa ülkesinde 
kırmızı listede yer alırlar. Bunun en iyi örneklerinden birisi Limoniscus 
violaceus’dur ve sadece Türkiye’deki bir noktada bulunmuştur.  Bu 
sonuçlara göre Türkiye’deki yaşlı meşeler saproksilik türler bakımından 
kendine özgü ve çok zengindir bu nedenle yüksek korunma değeri 
taşımaktadır (JANSSON VE COSKUN, 2008).  
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5. Saproksilik Canlıların Güneşe Maruz Kalmasının  
Sonuçları  

Doğal orman peyzajında ölü ağaçların çoğunluğu, genellikle yangın veya 
fırtınalar sonucu oluşmaktadır. Çoğu canlı bu yüzden güneş ışınlarına 
maruz odunlar üzerinde yaşamaya uyum sağlamışlardır. Bununla birlikte 
güneşe açık olarak yaşamak nadiren bir mutlak gerekliliktir ve güneş 
altında yaşayan türler aynı zamanda gölgede de daha az yoğunlukta da 
olsa bulunmaktadırlar. Gölgeye bağımlı yaşayan pek çok böcek de 
bulunmaktadır. Örneğin, Mycetophilidae familyasından bir mantar sineği 
güneşe maruz kalmayı sevmemektedir. Mantarlardan ise, çok az tür 
güneşe maruz materyalde yaşayabilmektedir. İsveçte kesilmiş ladin ağaç 
açıklıklarında, yaşlı ya da seyreltilmiş ormanlara göre çok daha az mantar 
türü bulunmaktadır. Dahası, sadece traşlanmış alanlarda yaşayan çok az 
sayıda tür bulunmaktadır. Güneşe maruz kalma sonucu kuruma, çürüme 
üzerine geciktirici bir etki yapar. Çeşitli böcek türlerinin güneşe maruz 
kalmayı sevmesinin sebebi, üremek için yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyması 
olarak açıklanabilir. Nemdeki değişiklikler de önemli olabilir, nemin ve 
sıcaklığın beraber etkili olduğu durumlarda hangisinin daha önemli 
olduğunu değerlendirmek çok güçtür. Genel bir sonuç çıkarılmak istenirse, 
güneşe maruz odun kalıntılarını pek çok sayıda tür kullanmaktayken, en 
azından böcekler,  daha gölge ortamlara göre güneşi tercih etmektedirler 
(JONSELL, 2008).  

6. Odun Çapları ve Saproksilik Canlılar 
İnce ve küçük odun kalıntılarının da biyoçeşitliliğe etkisi varsa da çok daha 
fazla türün varlığı büyük ölü ağaçların varlığına bağımlıdır. Bir WWF 
raporuna göre (WWF, 2004), Avrupa ülkelerindeki ormanlarda özellikle 
işletme ormanlarda ölü ağaç miktarı azdır. WWF, hektar başına 20-30 
metreküp ölü ağaç varlığının hedeflenmesini tavsiye etmektedir. Fakat 
yoğun olarak müdahale edilen ormanlarda daha düşük miktarda ölü odun 
bulunmaktadır. İngiltere Orman Komisyonunun “ölü ağaçta yaşam” adlı 
rehberinde 15 cm çapından daha büyük odunların hektar başına en az 5 
metreküp olması gerekliliği tavsiye edilmiştir. Bu miktar, ekonomik olarak 
olgun iğneyapraklı ağaçların %0.25 ile  %1’ine denk gelirken, 
genişyapraklılarda biraz daha fazladır. Kabul edilebilir hedef değerler 
konmadan önce farklı orman tiplerinde biyoçeşitlilik ve odun verimi 
arasındaki karşılıklı değişimi ve yüksek odun birikimindeki yangın riskini 
anlamak gereklidir (EEA, 2007) 

Kalın odunlarda, farklı çaplardaki odunlar ile böceklerin ilişkisi daha azdır 
ve güçlü değildir. İnce odun kalıntıları genellikle kalın oduna göre daha az 
tür içermektedir. Ancak, ılıman geniş yapraklı ormanlarda yapılan iki 
çalışma şaşırtıcı olarak ince odunda, kalın oduna göre daha fazla böcek 
türü ve ascomycete mantarı varlığı göstermiştir. Bununla birlikte örnek 
ölçüsü sonuçları etkileyebilmektedir ve bu olgularda bir ünite, metreküp 
odunda tür sayısı olarak tanımlanmıştır. Bir başka çalışmada ise metrekare 
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ağaç kabuğu alanında türlerin sayısı karşılaştırıldığında ince ve kalın odun 
arasında büyük benzerlik gözlenmiştir. Tüm bu ölçümler belli bir habitat 
miktarındaki türlerin sayılmasıdır ve tür yoğunluğu olarak adlandırılır.  Bir 
başka araştırmada, tür zenginliği yani hem tür sayısı hem de birey sayıları 
karşılaştırılmıştır. Buna göre ascomycete’ler yönünden kalın ve ince 
odunlar benzer sonuçlar verirken, kalın odunun basidiomycete’ler 
yönünden daha çok tür içerdiği tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak ince odun da çok sayıda türü barındırmaktadır ancak bunun 
kalın odundan daha fazla ya da az tür içerdiği nasıl hesaplandığına göre 
değişmektedir. Geniş mekansal ölçekte çok miktarda odunla ölçümler 
yapılırsa, büyük olasılıkla, kalın odunun ince oduna göre daha fazla türe ev 
sahipliği yaptığı ortaya çıkacaktır (JONSELL, 2008).  

7. Tür kaybı Riski 
Ormandaki tüm canlılar doğal orman koşulları altında, insanlar ormanlar 
üzerinde şiddetli bir etki oluşturmadan önce bir denge oluşturmuşlardır. 
Hangi canlıların ormancılık uygulamalarından kaynaklanan potansiyel tehdit 
altında olduklarının değerlendirilmesi için, doğal durumdan farklı olarak 
uygulanan çeşitli yönetim biçimlerinin karşılaştırılması gerekmektedir.  
Bunun için verilebilecek yanıt, biyoçeşitlilik üzerinde etki oluşturmadan ne 
kadar ürün elde edilebileceğinin niceliksel tahminidir. Bununla birlikte bir 
alanda türlerin çeşitliliği, çok geniş bir zaman ve mekan aralığında 
gerçekleşen süreçlerle belirlenir. Kanatlı böceklerin bir yılda kilometrelerce 
uzağa gidebildikleri bilinmektedir. Bir populasyonun yokolması ise yıllarca 
süren bir süreçtir. Bu nedenle bu konuda niceliksel tahminler yapmak çok 
zordur (JONSELL, 2008).  

Bitki türleri arasında rekabet, odun kesimi ve biyokütle eldesi nedeniyle 
oluşan düzenli olmayan kesim artıkları ve toprak bozulmasından yoğun 
biçimde etkilenir. Bunun sebebi farklı bitki türlerinin farklı madde ve ışık 
gereksinimleri, toprak bozulmasına farklı tepkileri ve yönetim pratiklerinden 
etkilenen diğer faktörlerdir. Bu yüzden artıkların ormandan çıkarılıp 
alınması sonuç olarak flora ve faunanın içeriğini etkileyecektir (EEA, 2007).  

Orman alaca ağaçkakanının (Dendrocopus major) kış besininin %97’si kırık 
dallar ve devrik ağaç gövdelerinde bulunmaktadır. Türkiye’deki farklı 
ağaçkakanlar (Picus viridis, Dendrocopus syriacus, D. leucotos), bazı 
baykuşlar (Athena noctua, Strix aluco) ve Sansar (Martes martes) gibi 
memeli türleri saklanma, yuva yapma ya da beslenmek için büyük oranda 
yaşlı ve ölü ağaçlardan oluşan mikrohabitatlara bağımlıdır (KURDOĞLU ve 
ZEYDANLI, 2008).   

8. Saproksilik Canlıların Ağaç Türleri Bağımlılıkları  
Nedeniyle Tür Kayıpları Riski  

Ağaç türlerine bağımlılıkları nedeniyle sayıları azalan türler, sayıları artan 
ağaçların saproksilik’leriyle karşılaştırıldığında daha büyük yokolma riski ile 
karşı karşıyadırlar. Ormancılık genel olarak iğne yapraklı türleri, geniş 
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yapraklıların alehine kayırmaktadır. İsveçte bu anlayış nedeniyle titrek 
kavak yokedilmiştir. Güney isveç’teki polen analizleri göstermektedir ki bu 
durum son 500 yıldır çarpıcı düzeydedir ve ıhlamurlar da azalmaktadır. 
Kuzeyde de benzer durum söz konusudur. Bununla ilgili olarak ağaç kesim 
artıkları incelendiğinde kırmızı listede olan pek çok türün titrek kavak, huş 
ve meşelere bağımlı türler olduğu, yalnızca bir türün ladin ile ilişkili olduğu 
gözlenmiştir. Bu yüzden geniş yapraklı türlere bağımlı türlerin, özellikle 
ıhlamur ve titrek kavağa bağımlıların, ciddi bir tarihsel habitat kaybına 
maruz kaldıkları için, habitat azalmasına, daha duyarlı olacağı anlaşılmıştır 
(JONSELL, 2008). 

9. Sosyal Değerler 
Orman rekreasyon öncelikleri araştırmalarına göre, ağaç kesimi sonrası 
odun artıklarının, çoğu insan için negatif bir etkiye sahip olduğu 
anlaşılmıştır. Bu kesim artıklarının enerji ormancılığı amacıyla ortamdan 
uzaklaştırılması, alanın rekreasyonel değerini arttıracaktır. Ancak, estetiğin 
ötesinde pek çok ziyaretçi için ise bu kalıntıların yokluğu, alanın heryerine 
ulaşmak için bir fırsattır. Çoğu ziyaretçi patikaları kullansa da, böğürtlen ve 
mantar toplayıcıları ve yürüyüşçüler hareket rahatlığı sağlayan bu 
olanaktan yararlanacak ve orman için bir baskı oluşturacaktır. Yine bir 
olumsuz etki de besin maddelerinin azalmasının doğal koşulları istenmeyen 
yönde değiştirebilecek olmasıdır. Bu nedenle biyoçeşitliliğin etkilenmemesi 
için ormandan sağlanacak enerjinin kalın ölü odun miktarının azalmasına 
neden olmadan gerçekleştirilmesi gerekmektedir (DAHLIN VE 
BJORHEDEN, 2005).   
SONUÇ 
Ormanlardan enerji amaçlı biyokütle eldesinin biyoçeşitlilik üzerine etkisi, 
hangi yöntemlerle ve hangi yoğunlukta yapıldığına bağlı olarak 
değişmektedir. Endüstriyel düzeyde elektrik üretimi için odun biyokütlesiyle 
çalışan santraller kurmak, her geçen gün artan enerji talebi nedeniyle 
ormanlar üzerindeki baskıyı arttıracak ve enerji ormancılığını 
sürdürülebilmesini güçleştirecek, kimi durumlarda da olanaksızlaştıracaktır. 
Bunun yerine üretim ve tüketim alışkanlıklarının sorgulanması ve doğa ile 
barışık, biyokütleden yararlanma yöntemlerinin kullanılması gereklidir. Bu 
amaçla, kırsal yerleşimlerin kendi çok amaçlı enerji ormanlarını 
kurmalarına, bilimsel yöntemlerle ve ekosistem odaklı bir yaklaşım ile bu 
ormanların yönetilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca, koruma altındaki alanların 
ve doğal ormanların biyoenerji üretimi için kullanımından sakınmak 
gereklidir. Milli parklar, tabiatı koruma alanları, sıcak noktalar, erozyon riski 
bulunan yerler ve su havzaları kullanım dışı bırakılmalıdır. Biyoçeşitlilik 
açısından bakıldığında, çok sayıda ölü ve çürüyen ağaç barındıran doğal 
yaşlı ormanlar özellikle korunmalıdır. Benzer şekilde tehdit altında hayvan 
ve bitki türlerinin bulunduğu ormanlarda ve yerleşim yerlerine yakın 
alanlarda da bu tür ormancılık uygulamalarından kaçınmak gereklidir.  
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BİYOYAKITTAKİ GELİŞİMLERİN KÜÇÜK ÇİFTÇİ VE  
TOPLULUKLARA OLAN FAYDASINI GARANTİ ETMEK 

 
(Kırsal geçim kaynaklarının sürdürülebilirliğini destekleyen, biyoyakıt 

gelişiminin nasıl sağlanacağına ilişkin  bazı öneriler) 
 

O. DUBOIS∗ 
Çevirenler : Başak Avcıoğlu ÇOKÇALIŞKAN∗∗ ve Can ÇOKÇALIŞKAN∗∗ 

 

Son yıllarda, sürdürülebilir biyoyakıt araştırmaları son derece artmıştır. 
Ormansızlaşma, gıda ve biyoyakıt üretimi arasındaki rekabet gibi olası 
olumsuz etkilere yönelik kaygılar, zorunlu düzenlemeler ve/veya 
sertifikasyon gibi gönüllü uygulamalarla sağlanacak standartlar, kriter ve 
göstergeler gibi sürdürülebilir araçlara ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. 
Biyoyakıt gelişimi, “Bin Yıl Hedefleri”ne - özellikle biyoyakıtların gıda 
güvenliği ve yoksulluğun azaltılmasına- katkı sağlamak için kırsal alandaki 
küçük ölçekli üreticilerin geçim stratejilerine ve topluluklara en azından zarar 
vermemeli ve tercihen faydalı olmalıdır. 

Biyoyakıt sistemleri karmaşık bir yapıdadır, bunun nedeni: 

 Özelliği gereği oldukça çeşitli üç bileşenden oluşmaktadır: Hammadde 
temini, geri dönüşüm teknolojisi ve enerji kullanımı. 

 Bu bileşenler, çevresel, ekonomik ve sosyal etmenlerden eşzamanlı 
olarak etkilenir. 

 Ulusal enerji temininden toplumsal düzeyde enerji özerkliğine kadar 
farklı amaçlara hizmet edebilir. 

 Geniş ölçekten, dağılmış köy bazlı projelere kadar farklı ölçeklerde 
çalışır. 

Biyoyakıt gelişimi aynı zamanda; pazar ekonomisine geçiş, küreselleşme, 
yüksek ve değişken fosil yakıt fiyatları ve iklim değişikliğiyle ilgili artan 
kaygılar gibi mevcut küresel eğilimlerden oldukça etkilenir. Oysa, biyoyakıt 
gelişimi küresel ve ulusal enerji ihtiyaçları kadar insanların geçim 

                                                 
∗ Orjinal makale: Dubois, O. 2008. Making sure that biofuel development benefits 

small farmers and communities. Unaslyvia, 59, p:26-32. Oliver Dubois, FAO 
Roma’da Doğal Kaynak Yönetimi ve Çevre Bölümü Çevre, İklim Değişikliği ve 
Biyoenerji Şubesi’nde Kırsal Kurumlar Uzmanı ve Biyoenerji Grubu 
Koordinatörü’dür. Yazarın, “Biyo-yakıt Yönetişimi Kırsal Geçim için Ne Kadar 
İyidir: Biyo-yakıttaki Gelişimlerin Küçük Çiftçi Ve Topluluklara Olan Faydasını 
Garanti Etmek” isimli, FAO’nun Gıda ve Tarım Durumu 2008 için hazırlanan 
basılmamış bilgi notlarından dönüştürülmüştür.   

∗∗ Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği üyesi 
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ihtiyaçlarına uymalıdır. Geçim kaynakları şu durumlarda sürdürülebilirdir 
(ASHBY ve CARNEY, 1999): 

 Dış darbe ve gerilimler karşısında dirençli olduğunda. 
 Dış desteğe bağımlı olmadığında (eğer bağımlıysa, bu desteğin kendisi 

ekonomik ve kurumsal olarak sürdürülebilir olmalıdır). 
 Doğal kaynakların uzun süreli üretkenliğini sağladığında. 
 Diğer kişilerin geçimlerini zayıflatmamalı veya diğerlerine açık olması 

için geçim seçeneklerini uyumlaştırmalıdır. 

Bu makale kısaca, kırsal alanlardaki küçük çiftçiler ve toplulukların, 
biyoyakıt projelerinin uygulanmasından dolayı kaybı olmamasını 
sağlayabilecek yönetim mekanizmalarını ele almaktadır. 

• Belirsiz Zamanlarda ve Değişen Çevrelerde Sürdürülebilirlik  
Biyoyakıt sistemleri çeşitli arazi kullanım koşullarında geliştirilebilir (Şekil 1). 
Geleneksel yönetim yöntemleri, fiziksel kriterlere uygun olarak, bu arazi 
kullanımlarının ayrıştırılmasında etkindir. Ancak, mevcut arazi kullanımları 
sadece fiziksel unsurlara bağlı değişmez; aynı zamanda toplumun talebine, 
pazar fırsatlarına ve ilgi gruplarının yetkileri gelişmesine göre değişime 
ihtiyaç duyar. Bu nedenle, arazi kullanımlarının çevresel, ekonomik ve 
sosyal etkilerini değerlendirirken, dinamiklerini dikkate almak önemlidir. 
Tablo 1, orman örtüsü, gelir ve nüfus yoğunluğunun farklı olası 
yönelimlerini göstermektedir. Özellikle farklı arazi örtüsü yönelimlerinin, 
farklı geçim ihtiyaçlarından kaynaklandığını ve onlara katkıda bulunduğunu 
ve zaman içinde değiştiğini gösterir. 

Giderek kabul edilmektedir ki, arazi kullanımı ve doğal kaynak yönetimiyle 
ilgili politika ve planlama stratejileri “öngörülemez” ve “bilinemez”lerden 
sayılmalıdır, arazi kullanımı ve doğal kaynak yönetimindeki belirsizlik de bu 
yüzdendir (DUBOIS, 2003). Bunlar, öğrenme sürecini izleyen ve sosyo-
ekonomik ve çevresel değişimlerin dinamiklerini sürekli takip eden, 
uyarlanabilir politikalar olmalıdır. Yanısıra, güç dengeleri gibi alan kullanım 
ve doğal kaynak yönetiminin politik boyutu dikkate almalı ve bu boyutlarla 
ilgilenebilecek yaklaşımlar geliştirmelidir. 

Belirsizlik kaygıları, sadece ekolojik değil aynı zamanda kırsal alandaki 
farklı kırılganlıklara sebep olan sosyo-ekonomik koşullardır. Bundan ötürü 
sürdürülebilir kalkınmanın amacı; zaman ve mekan içinde ekolojik, 
ekonomik ve sosyo-politik etmenler arasındaki etkileşimden doğan değişimi 
yönetmek olmalıdır. 
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Şekil 1. Bass, Hawthome ve Hughes, 1998. 
 (Kaynak: BASS, Hawthome ve Hughes, 1998) 
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Tablo 1: Orman örtüsü, gelir ve nüfusun 5 eğrisi (Chomitz, 2006). 
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• Sürdürülebilir Biyoyakıt Gelişimi Nasıl Uygulamaya Geçirilir? 
Sürdürülebilir biyoyakıt gelişimine ulaşmada gerekli yaklaşım ve araçlar, 
Şekil 2’de gösterildiği üzere zorunlu ve gönüllü olmasına, hatta uygulama 
ölçeklerine göre nitelendirilebilir  (VAN DAM et al., 2006).  

Küçük çiftçi ve toplulukların geçiminde, düzenleyici ve gönüllü araçların 
verimi, küresel ölçekte biyoyakıt gelişimiyle henüz değerlendirilemez; 
bunun nedeni çok yeni olmasıdır. Ancak, diğer alan kullanım tiplerinden 
çıkarılabilecek dersler vardır. Örneğin, orman kaynaklarının yönetiminden 
elde edilen deneyimin önerileri şunlardır: 

 Denetim, kural/ceza ve engel stratejileri, mali açıdan etkin olmadıkları 
ve uygulatılmasının zor olması nedeniyle, gerçekte nadiren uygulanır. 

 Sürdürülebilir kaynak yönetiminde birlikte çalışma stratejileri, sürdülebilir 
çıktıların başarılmasında daha etkisizdir. Ancak, kısa ve orta vadede 
belirgin dönüşüm masraflarını (örn. Etkileşim masrafları) içerir. Etkileşim 
masraflarını azaltma yolları, kilit ilgi gruplarını önem ve etkilerine göre 
seçmeyi ve küçük işletmeciler veya toplum kuruluşları gibi ilgi grubu 
temsilcilerinin anlaşma müzakerelerine dahil edilmesini kapsar 
(DUBOIS ve LOWORE, 2000; ABRAMOVAY ve MAGALHÃES, 2007). 

 Sertifikasyon gibi gönüllü uygulamaların kullanımı genellikle, dışarıdan 
ve bağışçılarca yönlendirilmektedir. Bağışçılarca toplumsal girişimcilere 
sertifikasyon alınmasına yardım amacıyla sağlanan sübvansiyonlar, 
yatırımcıların sürdürülebilir ticari kararlar vermesini engelleyebilir. Bazı 
toplumlar, sertifikasyonun pazar dışı faydalarını tanınma ve güvenilirlik 
gibi değerlendirse de; temel zorlayıcı güç, daha büyük pazar güvenliği 
sözüdür. Bu güvenlik olmadan toplumlar, bağışçı ve sertifrikacıların 
desteği en yüksek orandayken, sertifikasyonla “balayı” döneminin 
ötesine geçemeyebilirler. 

Sürdürülebilir biyoyakıt gelişimi için araçlar üzerindeki mevcut çalışmaların 
çoğu, gönüllü girişimlerle yönlendirilmektedir (aşağıdaki kutuya bakınız). 
Biyoyakıt gelişiminin olumsuz etkilerinin azaltılması için, bu çalışmalar yasa 
ve yönetmeliklerin gücüyle desteklenmelidir. Çoğu ülkede hukuki süreç 
yavaştır. Yasal bedeller genellikle, küçük ölçekli çiftçiler ve yöre halkı gibi 
kırsal alanlardaki zayıf grupları aşar. Bu grupların hakları, güçlü yatırımcılar 
ile politik elitler arasındaki ilişkilerle ellerinden alınabilir (UNDP, 2007). 
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Şekil 2. Sürdürülebilir biyoyakıt gelişimi politikalarının uygulanmasında olası 

yaklaşımlar (Van Dem et al., 2006'dan dönüştürülmüştür). 

• Toplumsal Biyoyakıt Sistemleri 
Biyoyakıt, yerelde üretilen hammadde kullandığında kırsal kalkınmayı 
desteklemede özellikle;  

 yerel kalkınmayla ilgili tüm hizmetlerle (hane, toplumlar ve üretim 
amaçları) birlikte, enerjinin daha geniş ve talebe bağlı olarak 
bulunmasına, 

 genellikle küçük ölçekli planlarla sınırlı olmasına ve büyük ölçekte 
üretimin mekanizasyonunun derecesine ve işlem sürecine bağlı 
olmasına rağmen, özellikle tarıma bağlı biyo-yakıt projelerinde hem 
doğrudan hem de dolaylı olarak iş olanakları yaratmasına, 

 gelir çeşitliliğine katkı sağlayarak diğer tarımsal üretim biçimlerine 
alternatif oluşturmasına,  

 yerel gelirin arttırılmasıyla,  

belirgin bir potansiyele sahiptir  

Öte yandan, yerel ihtiyaçları gerçekten karşılayan ve fakirliğin azaltılması 
ve gıda güvenliğine katkı sağlayan bir biyoyakıt sisteminin geliştirilmesi bir 
“meydan okuma”dır. Örneğin, işgücü, çevresel etkiler ve üretilen enerjinin 
faydalanıcıları arasındaki bağlantı kesin bir biçimde yereldir ve herkes için 
açıktır. Ancak, planlama ve uygulama, arz güdümlü ve tepeden aşağıya 
olduğunda nadiren oluşur. Ayrıca yerel enerji, fakir kırsalın üzerinde olumlu 
ve sürdürülebilir etkilere sahipse daha geniş bir kalkınma yaklaşımının 
parçası olabilir. Aşağıdaki bileşenler, yerel ihtiyaçları karşılayan başarılı bir 
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toplumsal biyoyakıt gelişim projesi için yaşamsaldır (UNDP, 2000; 
FORSYTH, 2005): 

 en fakir kesimler de dahil olmak üzere her düzeydeki toplulukları dahil 
eden katılımcı yaklaşımlar, 

 projelerin bütünleyici bir parçası olarak, biyokütlenin üretimi ve tedariği 
konularının dahil edilmesi (çünkü, tüm biyoyakıt zinciri yerel toplulukları 
etkilemektedir) ve olası diğer hammadde (örneğin besin, hayvan yemi, 
toprak ıslah malzemeleri veya gübreleri, inşaat malzemeleri) 
kullanımlarına hassasiyet gösterilmesi, 

 yukarıda açıklandığı gibi işlem masraflarının azaltılması, 
 kamu ve özel biyoyakıt imalatçılarının işbirliğinde bulunmalarının 

sağlanması için, sözleşme ve anlaşma gibi teminat mekanizmaları, 
 projelerin tasarımı, uygulanması ve devam eden yönetimlerinde yerel 

kurumların sorumluluk almalarının teşvik edilmesi, 
 uygun finansal mekanizmalar. 

Kırsaldaki yoksul kesimle çalışılırken finansal mekanizmaları doğru ele 
alabilmek, özellikle önemli ve karmaşıktır. Sübvansiyonlar şeffaf ve teşvik 
etmesi beklenen ekonomik kalkınmaya bağlı olmalıdır (UNEnergy, 2007). 
 

Çok Paydaşlı Bir Süreç Örneği: Küçük Çiftçiler İçin  
Sürdürülebilir Palmiye Yağı Rehberliği Heyeti 

Sürdürülebilir Palmiye Yağı Heyeti (RSPO) (bkz: www.rspo.org), palmiye yağı 
tedarik zinciri boyunca açık diyaloğa teşvik eden organizasyonların bir küresel 
birliğidir. Bu birliğe, palmiye yağı yetiştiricileri, işleyicileri ve tüccarları, tüketici 
ürünleri üreticileri, perakendeciler, bankalar ve yatırımcılar, çevre ve doğa 
koruma ile sosyal kalkınma sivil toplum kuruluşları dahildir.  

RSPO’nun faaliyet hedefi, sürdürülebilir palmiye yağı üretimi için uygulanabilir 
ilkeler ve kriterler geliştirilmesidir. Bunun gücü, şeffaf, uzlaşmaya dayalı, 
kapsayıcı süreçleri içermesi ve ilkeler ile kriterlerin sahada denenerek 
geliştirilmesinin hızlı bir şekilde ilerlemesinden kaynaklanmaktadır. 

Küçük üretici ve küçük üretici kuruluşlarını, şirket olmayan kredi kuruluşları ve 
yetiştirici birliklerini cesaretlendirmek için, “küçük üretici görev gücü” 
oluşturulmuştur, bu görev gücü: 

 Birliğin yayınlarının, palmiye yağı üretimi yapan üreticilerin bulunduğu 
ülkelerdeki temel dillere çevrilmesini sağlamak. 

 Küçük üretici sorunlarını ve görüşlerini öğrenmek için araştırma 
yapmak. 

 Açık danışmayı sürdürmek. 

 RSPO için düzeltilmiş ilkeler ve kriterler sunmaktır. 

  Kaynak: Vermeulen ve Goad, 2006; RSPO, 2007. 
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Toplumsal Biyoyakıt Örneği Gelişimi Şeması: Mali  
Köylerinde Jatropha Spp. Bitki Biyoyakıtı Desteği 

Mali, dünyadaki en fakir ülkelerden birisidir ve büyük bir gelir dağılımı 
adaletsizliğine sahiptir. Denize kıyısı olmayan ülke, çok az ihraç olanağına 
sahiptir. Topraklarının %65’i çöl ya da yarı çöl olan ülkede, kırsalda yaşayan 
nüfusunun %99’u üretimin arttırılması, gelirin arttırılması, tarımsal üretime 
değerler eklenmesi ve yoksulluktan kurtulmak için gerekli olan enerji 
olanağından yoksundur. Garalo kasabasında 15 yıllık bir proje, jatrofa yağıyla 
çalışan 10 000 kişilik elektrik jeneratörlerinin kurulmasını amaçlamaktadır. Bu 
nüfus çoğunlukla, tarımla uğraşan (çoğunlukla hint darısı, süpürge darısı ve 
geliri arttırmak amaçlı pirinç ve pamukla), sığır yetiştiren ve balıkçılıkla uğraşan 
kişilerdir. Elektrik; sulama için pompaları çalıştırmak, tarımsal ürünleri işlemek, 
sebzeleri soğutmak ve küçük dükkan ile lokantaların ışık ve soğutma işlerini 
görmek için gereklidir. Jatrofa (çoğunlukla Jatropha curcas) Mali’de iyi 
bilinmekte; koruyucu çit yapımı, erozyon kontrolü ve geleneksel sabun 
yapımında kullanılmaktadır. Bu proje, 1000 hektar jatrofa ve yağ üretecek diğer 
bitkilerin dikilmesini ve kaliteli işlenmiş yağın eldesi için çeşitli düzeylerde 
eğitim etkinliklerini sağlayacaktır. Beklenen çevresel yararlar, 9000 ton 
karbondioksit emisyonunun azaltılması olduğu kadar; toprağı erozyondan, 
ormansızlaşmadan ve çölleşmeden korunmasıdır.  Tiécourabougou köyünde, 
bir sivil toplum kuruluşu olan Mali Halk-Merkezi Nyeeta, jatrofaya bağlı enerji 
servis merkezleri açmıştır. 20 hektarlık bazı dikim alanlarında, 20 km’lik alan 
içerisindeki köylerdeki darı değirmenlerini çalıştırmak ve pilleri doldurmak için 
jatrofa yağı üretmek üzere tohum yetiştirilmektedir. Yerel yakıtı geliştirmek için 
harcanan para, yerel ekonomiyi canlandırmak için bölge insanında kalmaktadır. 
Makro ekonomik düzeyde, ithal edilen fosil yakıtların azaltılmasıyla, ülkenin 
harcamalarının azaltılması, zor kazanılan döviz rezervlerinin korunmasını 
sağlamaktadır.   

Kaynak: FACT, 2007; UNEnergy, 2007. 

• Sürdürülebilir Biyoyakıt Gelişimini Desteklemeleri İçin  
Hükümetler Ne Yapmalıdır? 

Hükümetlerin görevi şu örnekleri içerebilir (ESMAP, 2005; DUBOIS ve 
LOWORE, 2000): 

 Biyoyakıt gelişimi için genel bir stratejik vizyonun sağlanması. 
 Biyoyakıt politikalarının çoğunun tüketicilerin besin fazlası durumu ve 

sera gazının azaltılması üzerindeki etkileri bugüne değin 
belirlenememiş olsa da, biyoyakıt gelişimiyle ilgili olarak teşviği içeren 
ve engelleri kaldıran bir dizi politikanın geliştirilmesi (Tablo 2). 

 Olası çevresel değişimler, pazar belirleme, yasal uyum, kalite kontrol ve 
bilginin yaygınlaştırılması gibi alanlarda rehberlik verilmesi. 

 Yerel kaynakların seferberliğinin tamamlanmasında finansal destek 
sağlanması. 
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 Sınır haklarının açıklık kazanması ve bu hakların tanınmasına ilişkin bir 
yasal çerçevenin sağlanması. 

 Diğer ekonomik kesimlerin baskısına karşı koruma. 
 Biyoyakıt ürün geliştirilmesi ve pazarlanmasında temel altyapının 

sağlanması ve idamesi. 
 Çatışma çözümü için yerel kuralların yetersiz olması durumunda, resmi 

kuralların sağlanması, 

 Farklı düzeydeki karar vericiler arasında ilişki kurulması,  
 Yerel faaliyetlerin daha geniş toplulukları etkileyebildiği ve yerel 

yaklaşımların daha uzak toplulukların çıkarlarını güvenceye almayacağı 
durumlarda (örneğin su havzası yönetiminde olduğu gibi), yasal 
düzenlemelerin oluşturulması ve yürütülmesi (yerel ihtiyaçlara önem 
verilmesi). 

 
Tablo 2. Politika Araçları ve Bazı Örnekler  

(RAJAGOPAL ve ZILBERMAN, 2007). 
 

Politika çeşidi Bazı örnekler 

Teşvik – vergi veya 
sübvansiyon 

Yenilenebilir enerji için tüketim vergisi kredisi, karbon 
vergisi, esnek yakıt araçları için sübvansiyonlar, fiyat 
desteği ve zarar ödemeleri, ithalat / ihracatta tarife veya 
sübvansiyon 

Doğrudan kontrol 
Yenilenebilir yakıt standartları, zorunlu harmanlama, 
emisyon kontrol standartları, verimlilik standartları, arazi 
büyüklüğü kontrolü, ithalat / ihracatta kotalar 

Mülkiyet hakları yaptırımı 
ve ticaret Sınırla-pazarla  “Cap an Trade” 1 

Eğitim ve bilgi programları Belgeleme 
Yönetişimin geliştirilmesi Sertifika programları 
Tazminat düzenlemeleri Çevresel hizmetler için ödeme 

• İlgi Gruplarının Rollerini Doğru Anlamak İçin Strateji ve Araçlar 
Farklı çıkarlar arasındaki değiş tokuş, sürdürülebilir biyoyakıt gelişimi ve 
sürdürülebilir geçim arasındaki arayüzde yapılmasına özen gösterilmelidir. 
Anahtar kelime, dezavantajlı kırsal kesimlerin kaybı olmamasını garanti 
etmeye özen göstererek, biyoyakıt gelişiminden kimin kazanıp, kimin 
kaybedeceğidir. Bu sorunun başarılı bir biçimde ele alınması, bu kesimler 
için yeterli ve sürekli pazarlık şartlarını emniyete alacak “yeterince iyi” yerel 
yönetişim mekanizmalarının (resmi ve gayriresmi) varlığını gerektirir. 

Alternatives-to-Slash-and-Burn (Kes ve Yak Uygulamasına Seçenekler) 
Programı tarafından geliştirilen, alternatif alan kullanım sistemlerinin 

                                                 
* http://yesilgazete.org/2009/04/10/karbon-borsasi-karbon-vergisi-ve-karbon-algisi/ 
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çevresel, tarımsal, sosyo-ekonomik ve politik taraflarını karşılaştıran 
matriks, farklı seçenek ve ilgilere göre farklı alan kullanım seçenekleri 
arasındaki alışverişi anlamaya yardımcı olur (Tablo 3). Böyle bir matriks 
kolaylıkla, çoklu ilgi grubu pazarlıklarına temel olacak şekilde, farklı 
biyoyakıt gelişim seçeneklerini değerlendirmek için kolaylıkla uyarlanabilir. 

Sürdürülebilir orman yönetimine ulaşmak için gerekli, yönetim unsurlarının 
açıklayıcı piramidi (MAYERS ve MACGUEEN, 2005), sürdürülebilir 
biyoyakıt gelişimine de uygulanabilir (Şekil 3). Sürdürülebilir biyoyakıt 
gelişimi için üst tabakalar (talebi yaratan daha karmaşık mekanizmalar) 
çekerken, alt tabakalar (temel politika ve kurumsal unsurlar) iter. Aşağı 
tabakalardaki unsurlar daha çeşitli ve çoğunlukla gelişim için daha 
gereklidir. 

Piramidin temelleri, biyoyakıt taraflarınca doğrudan daha az kontrol edilir. 
Ancak bu tarafların, kendi durumlarını tartışmaları ve yatırımları yapmaya 
gücü olanları etkilemelerini sağlayan bioyakıt sektörü ötesindeki fırsatlar ve 
kısıtları anlamaları gerekmektedir. Kuruluş benzerliği daha ileriye 
götürülürse, Mayer, Bass ve Macqueen (2005) temel taşların gerekli 
tamamlayıcısı olarak beş “tesisat ve şebeke sistemini” önerir: 

 Bilgi (erişim, kapsam, kalite, şeffaflık). 
 Katılımcı mekanizmalar (temsiliyet, eşit olanaklar ve erişim). 
 Finansman (dışsal ekonominin içselleştirilmesi, maliyet etkinliği). 
 Yetenek (sosyal ve insan sermayesinin geliştirilmesinde eşitlik ve 

etkinlik). 

 Planlama ve süreç yönetimi (öncelik belirleme, karar verme, 
koordinasyon ve sorumluluk). 

Tablo 3. Alternatif Alan Kullanım Sistemleri İçin Çevresel, Tarımsal, Sosyo-
Ekonomik, Politik / Kurumsal Yaklaşımları Karşılaştıran Matriks  

(PALM ET AL., 2005).  

Küresel Çevre  
Kaygıları 

Tarımsal 
Sürdürülebilirlik 

Kaygıları 

Küçük İşletmecilerin 
Sosyo- Ekonomik 

Kaygıları 

Politik Ve 
Kurumsal 
Konular 

Alan 
Kullanım 

Sistemleri 

Karbon Sıkıştırma 
(Yerüstü, 
Ortalama 

Zamanlı) (Ton/Ha) 

Biyoçeşitlilik 
(Yerüstü)  

(Parseldeki 
Bitki Çeşitliliği) 

Parsel Özelinde 
Üretim 

Sürdürülebilirliği 
(Genel Oran) 

Olası 
Rantabilite 
(Arazi Kârı) 
(AB$/Ha) 

İstihdam 
(Ortalama Emek 

Girdisi) 
(Gün/Ha/Sene) 

Özel Fiyatlarda 
Üretim 

Teşvikleri 
(AB$/Gün) 

Ormanlar       

Karışık 
orman tarımı 

      

Basit orman 
tarımı 

      

Ürün-nadas 
rotasyonu 

      

Çayır ve 
otlaklar 
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Yerel toplum ve küçük işçilerin, biyoyakıt sistemlerinin ortak yönetimine 
dahil edilmesi, biyoyakıt politikalarının ve uygulamasının önemli bir ilkesi ve 
uluslararası biyoyakıt yardım programlarının temel bileşeni olmalıdır. 
Ancak, diğer doğal kaynak sektörleri (örn. ormancılık) ve kırsal kalkınmada, 
bu prensibin başlangıç çoşkusu, deneyimle ve ortaya çıkan zorlukların 
görülmesiyle azalmıştır; bu zorluklar biyoyakıt gelişimi için ders olmuştur. 
Bu zorluklar şu konuları içerir: 

 Doğal kaynak yönetiminin altında yatan politikalar ve kurumsal konular. 
 İçeriğin önemi. 
 Topluluk düzeyinde özgünlüğün azaltılmasının zorluğu. Kırsal nüfus 

genellikle, doğal kaynakları farklı şekillerde kullanan pekçok farklı 
gruptan ve insandan oluşur ve dışşal etmenler kaynak kullanımının 
yerel kurallarını ve yönetimini etkiler. 

 Genellikle zayıflatılmış geleneksel kuralları, artan özelleştirme ve 
zorlayıcılığı olmayan resmi kuralları içeren doğal kaynak yönetimindeki 
kurumsal dönüşüm. 

Böylelikle, aşağıdaki konuları harmanlayan çoklu bir stratejiye gereksinim 
vardır: 

 Daha iyi biyoyakıt gelişimi ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına eş 
zamanlı erişimde, toplulukların ve küçük çiftçilerin kilit görevini açıkça 
kabul eden ulusal klavuzlar. 

 İşbirlikçi doğal kaynak yönetimi anlaşmalarının, özellikle ilgi gruplarının 
“dört R”leriyle - hakları, sorumlulukları, kar ve karşılıklı ilişkileriyle 
(rights, responsibilities, returns, mutual relationships) – ilgili koşul ve 
durumlarının müzakeresi için sürekli imkan (MAYERS, 2005). 

 Kırsal kesiminin dahil olduğu işbirlikçi yönetimin denenmesi ve 
izlenmesi; bu denemelerden ortaya çıkan derslerle politika oluşturma 
sürecini besleyecek mekanizmaların geliştirilmesi. 

 Bu öğrenme sürecinde dönüşüm masraflarının finansmanına yardımcı 
olmak için uzun dönemli ve talep güdümlü  bağışçı destekleri. 

 Prototipleri değil, klavuzları izleyen esnek ve tekrarlı yaklaşım. 

Sonuç olarak, biyoyakıt gelişiminde politika uygulama, kurumlar ve ilgi 
gruplarının rollerinin tümü yerel politika ve kültürel şartlarla bütünleşiktir. 
Politikalar, doğal kaynak düzeyinde hangi meseleye gereksinim olduğuna 
yol gösterebilir. Ancak bu, politikaların nasıl uygulanacağını belirleyen 
kazançlar, ihtiyaçlar, kurumlar ve ilişkiler arasındaki etkileşimdir. Bu 
nedenle, bu noktada kapasite geliştirmeye öncelik verilmelidir. Biyoyakıt 
gelişiminin uygulama yolları hakkındaki tartışmalar, genellikle ilgi 
gruplarının kazancı ve yetki vermesi ile diğer yerel kurumlarla alakalıdır. 
Ancak süreç genellikle, yerel ilgi gruplarının ilişkileri, politika ve kültürlerinin 
kalitesiyle ve dışşal baskıların etkisi, kısaca farklı çıkar gruplarının 
dengesiyle bağlantılıdır.  
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Şekil 3. Sürdürülebilir biyoyakıt gelişiminde gerekli yönetişim elemanlarının 
açıklayan piramit (Mayers, Bass ve Macqueen, 2005'ten dönüştürülmüştür). 
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BİYOKÜTLE, BİYOENERJİ VE ENERJİ ORMANLARININ  
KÜRESEL ÖNEMİ 

Prof.Dr.Nedim SARAÇOĞLU* 

GİRİŞ 
Ekonomistlere ve enerji olayı gözlemcilerine göre, hızla gelişen 
dünyamızda, enerjiye dayalı medenileşme nedeniyle, önemli bir petrol ve 
gaz darboğazı kaçınılmazdır. Yenilenemez fosil yakıtların tükenebileceğinin 
bilinmesi diğer enerji kaynaklarına ivedilikle dikkat çekilmesini 
gerektirmektedir. Bu kaynaklardan biri de orman ekosistemi içinde nicelik 
olarak mass=kütle adı verilen ve yaşayan organizmaları içeren orman 
biyokütlesidir. Ormancılıkta biyokütle terimi, ağaç ve çalılıkların toprak üstü 
bölümleri ya da tüm ağaç bileşenlerinin toplamı olarak kabul edilmektedir. 
Orman, yeşil kütlesiyle güneş enerjisi depolamasını sağladığı için 
yenilenebilir bir doğal kaynaktır. Bu durumda güneş enerjisi de bitkisel 
varlığa dönüştürülen bir enerji kaynağı olmaktadır. Plantasyonlar ve doğal 
meşcereler daha önce önemsiz ekonomik değerde kabul edilebildikleri 
halde günümüzde yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak araştırılmaktadır. 
Gelecekteki olası enerji kıtlığından etkilenmemek için orman biyokütle 
kaynaklarının en uygun yöntemlerle işletilmesi çalışmaları geliştirilmektedir. 
Dikili orman emvali miktarının belirlenmesi için ağaç kütle tabloları 
geliştirilerek sorunun çözümü kolaylaştırılacaktır (ALEMDAĞ 1980; 
SARAÇOĞLU 1988a, 1992). 

Dünya üzerinde yer alan biyokütlenin yaklaşık % 90’ı ormanlarda gövdeler, 
dallar, yapraklar, kökler ve döküntü maddeleri ile yaşayan hayvanlar ve 
mikroorganizmalardan oluştuğu ve dünya ormanlarının biyolojik üretiminin 
yaklaşık 50 x 1019 ton olarak tahmin edilmektedir. Bu üretim miktarı ziraat 
alanları, çayırlıklar, otlaklar, stepler, tundralar ve geri kalan vejetasyon 
formlarında fotosentez ile oluşan bütün birincil biyokütle miktarlarından 
daha fazladır. Dünya ormanlarında üretilen yıllık kuru biyokütle miktarının 
50 milyar ton ve bunun küçük bir bölümünün ise yapacak olduğu tahmin 
edilmektedir. Teknik yararlanılabilir sürekli odun artım potansiyelinin yıllık 
miktarı objektif tahminlere göre 7 ile 9 milyar m3 odun biriminde 
değişmektedir. Fakat bu miktarın ancak bir bölümü ekonomik yararlanılabilir 
özelliktedir. Büyük orman alanlarına ulaşılamaması, üretim masraflarının 
bugünkü dünya pazar fiyatlarına kıyasla ekonomik olmaması ve son olarak 
büyük orman alanlarının ulusal park ve diğer koruma bölgeleri biçiminde 
odun yararlanılmasına kapatılmış olması önem taşır.  

Hammadde ve enerji kullanımı son 20 yıl içerisinde iki kat artmıştır. Bu 
artışın 2010 ile 2100 yılları arasında daha fazla olacağı kabul edilmektedir. 
Hammadde kaynaklarından daha fazla yararlanmak için, yalnız yeni 
kullanım alanlarını araştırmakla yetinilmeyip, özellikle artıkların işlenmesine 
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ve teknolojik kullanımına başlanmıştır. Orman hâsılatından yeniden 
üretilebilen hammaddelerin elde edilmesi, üretimin artırılması ve çok yönlü 
kullanılmasına ilişkin olanaklar büyük ilgi görmektedir.  Odun, ormancılıkta 
son yıllara kadar her şeyden önce hammadde olarak kullanılmış ve 
mekanik yöntemle değerlendirilmiştir. Organik maddenin yalnız küçük bir 
bölümü kimyasal olarak kağıt, ısı enerjisi, besin (yem) maddesi, ilaç, 
kozmetik maddeler ve ikincil organik maddelerin elde edilmesinde 
kullanılmıştır. Mekanik değerlendirmede ortaya çıkan ve genellikle % 50 
oranına kadar ulaşabilen artık maddelerin  ikinci bir aşamada 
değerlendirilmeleri oranı da küçük kalmıştır.  

Tüm ağacın hasat edilmesi, ormanlarda oluşan biyokütlenin büyük bir 
bölümünden yararlanmayı amaçlayan teknolojinin uygulamaya sunulması, 
son yıllarda dünyada teknik, hasılat ve ekolojik açıdan üzerinde önemle 
durulan bir konu olmuştur. Bu konuda aşağıdaki özellikler tartışılmaktadır: 

 Tüm ağaçtan yararlanma ile ağaç kütlesinden elde edilebilecek daha 
fazla hasılatın miktarı ve içeriği 

 Tüm ağaç hâsılatının teknolojisi 

 Tüm ağacın yonga durumuna getirilmesinde, odun hammaddesi için 
geliştirilen yöntem teknolojisi ve üretim özellikleridir  (SARAÇOĞLU 
2002). 

Uygun teknolojik olanakların sağlanması ile tüm ağacın hasat edilmesi 
sonucu gövde odunu, dallar, ibreler/yapraklar ve gereğinde kütük ve 
köklerden oluşan biyokütlenin endüstriyel değerlendirilmesi söz konusu 
olabilmektedir. Artık maddelerin önemli bir bölümü ikinci bir aşamada 
kimyasal, mekanik ya da mekanik-kimyasal yöntemlerle 
değerlendirilebilmektedir. Eğer bu işlem için yeterli teknolojik olanaklar yok 
ise, ekonomik olmayan bir biçimde evlerde ısı enerjisi elde etmek için 
kullanılabilmektedir (RUPRICH 1981). 

Geleneksel ormancılıktan vazgeçilerek daha yüksek biyokütle üretimlerini 
sağlayabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir: 

 Uygun yetişme ortamlarında en yüksek verimi sağlayabilen yüksek 
verim gücündeki ağaç türlerinin yetiştirilmesi ya da seleksiyonu 

 Yüksek verimli ağaç türlerin yetiştirilmesi düşünülen yetişme 
ortamlarının toprakla ilgili su, besin maddesi, sıcaklık ve hava 
kapasiteleri gibi gerekli yetişme ortamı faktörleri özelliklerinin bilinmesi 
ve bu türlere uygun olmasının sağlanması 

 Yetişme ortamı faktörlerinin değişik özellikte etkili olduğu yerlerde 
yüksek verimli ağaç türlerinin gelişimini incelemek için, iyi planlanmış 
kapsamlı araştırma fidanlıklarında yetiştirilmelerine ve orman koruması 
için bütün önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi 

 Tüm enerji bilançolarının belirlenmesi ve Kapsamlı ekonomik hesapların 
yapılabilmesi gerekir (SARAÇOĞLU 1988b). 
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Biyokütle enerjisi klasik ve modern olmak üzere iki grupta ele alınır. Klasik 
biyokütle enerjisi geleneksel ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine 
yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan artıklarından (özellikle tezek) 
oluşmaktadır. Klasik biyokütle enerjisi kullanımının temel özelliği, biyokütle 
materyalinden enerjinin ilkelden geliştirilmişe dek çeşitli yakma araçları ve 
doğrudan yakma tekniği ile elde edilmesidir. Sanayileşmemiş kırsal 
toplumlarda kullanımı yaygındır. 

Modern biyokütle kaynakları ise, enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve 
ağaç endüstrisi artıkları, enerji tarımı (bir yetiştirme sezonunda ürün alınan 
enerji bitkileri), tarım kesimindeki bitkisel ve hayvansal atıklar, kentsel 
atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır. Yakıt için, bitkisel 
üretim ve hasat ile son tüketim çevrimi birbirinden ayrı işlemler zinciridir. 
Biyokütle sentetik akaryakıt kapsamında yer alan alkol karışımlı benzin ve 
bitkisel yağ karışımlı motorin dışında, kimi enerji bitkilerinden elde edilen 
yağlar (bir karışım yapılmasına gerek olmadan) dizel yakıtı yerine 
kullanılabilmektedir. Ayrıca biyokütleden yapay ham petrol üretmek de 
olanaklıdır. 

Biyokütle materyalleri ön hazırlama ve dönüştürme işlemlerinden geçirilerek 
biyoyakıtlara çevrilir. Biyoyakıtlar ısı ve elektrik üretimi için 
kullanılabilmektedir. Biyoyakıtların fosil yakıt türevleri ile karıştırılmış 
biçimde kullanılması da olanaklıdır. Biyoyakıt kullanımı büyük merkezi güç 
santrallerinden taşıtlara kadar uzanmaktadır. Modern biyoyakıtların birim 
maliyetlerinin ya da fiyatlarının fosil yakıt fiyatlarının üzerinde olması 
kullanımı sınırlandırmaktadır. Birleşik ısı ve güç üretim teknolojileri 
(kojenerasyon ve entegre enerji sistemleri) ile biyokütle enerjisinden 
yararlanmak daha ekonomik olabilmektedir. 

Modern biyokütle enerji teknikleri, materyalin fiziksel durumu sabit kalacak 
ve / ya da değişecek biçimde dönüştürülmesi çevrimlerine dayanır ve alçak 
biyokütle teknikleri ile yüksek biyokütle teknikleri olarak ikiye ayrılır. Alçak 
biyokütle teknikleri; direkt yanma, anaerobik bozunma, fermentasyon – 
distilasyon işlemleridir. Yüksek biyokütle teknikleri ise; piroliz, 
hidrogazifikasyon / hidrojenasyon, parçalayıcı distilasyon, asit hidroliz, 
biyolojik hidrojen üretimi işlemlerinden oluşmaktadır. Modern biyokütle 
enerjisi, çevre ile tam uyumlu, sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. 

I- BİYOENERJİ 
Dünya çapında başlayan küresel biyoenerji üretimi patlaması şiddetli ve 
yoğun kutuplaşma tartışmalarına yol açmaktadır. Burada petrol – ve doğal 
gaz ithalatlarına bağımlılığın azaltılması ya da kara ulaşımında CO2 
emisyonlarının azaltılmasında etkili olunmaktadır. Biyoenerjinin dramatik 
ölçüde artan enerji taleplerinin güvenilir enerji temini ve iklim koruma 
önlemleri ile karşılanabilmesi, ayrıca endüstri – ve gelişmekte olan 
ülkelerde öncelikle kırsal kesimlerde gelişme olanaklarının 
artırılabilmesindeki önemi desteklenmektedir. Eleştirmenler buna karşın, 
enerji bitkilerinin yetiştirilmesinin arazi kullanımı aşamasında beslenme, 
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doğa koruma ve olası iklim değişikliğine negatif etkileri olabileceği 
noktalarında karşıt görüş bildirmektedirler. Konuların büyük karmaşıklığı ve 
dinamiği, bilimsel olarak büyük ölçülerdeki kararsızlık ve ilgi kaynaklarının 
çokluğu bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmada biyoenerjinin ortak 
değerlendirilmesini sağlayamamıştır. 

Alman Hükümeti Küresel Çevre Değişiklikleri Bilimsel Danışma Kurulu 
(WBGU 2008) biyoenerjiden sürdürülebilir yararlanmanın nasıl olabileceği, 
olasılıklardan yararlanma ve aynı zamanda risklerin minimize edilmesi 
konularına açıklık getirmiştir. Kurul kapsamlı bir örnek önererek biyoenerji 
kullanımı için özgün bir politika üretmiştir. Buna göre biyoenerjinin stratejik 
rolleri sürdürülebilir küresel enerji kullanımında temel taş olarak önem 
kazanacaktır. Örnek iki amacı açıklamaktadır: 

 Birinci olarak, biyoenerji kullanımı bir iklim koruma kaynağı olarak fosil 
enerji kaynakları yerine dünya enerji sistemindeki sera gazlarının 
azaltılmasına yardımcı olacaktır. Biyoenerji kaynaklarının 
depolanabilirliği ve düzenleyici enerji olarak kullanılması endüstri, geri 
kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin enerji sistemlerinde rüzgâr ve güneş 
enerjisi yanında elektrik üretiminin dengelenmesindeki yüksek bir 
katılım oranı ile stratejik ve önemli bir katkı sağlayabilmektedir. 
Biyoenerji atmosferden uzun süreli olarak CO2’in bir kısmını tutma ve 
depolama kombinasyonunu sürdürebilmektedir. 

 İkinci olarak, biyoenerji kullanımı enerji fakirliğinin giderilmesinde katkı 
sağlayabilmektedir. Burada özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
biyoenerjinin geleneksel ve sağlık açısından zararlı kullanım şekillerinin 
terk edilmesi önem taşımaktadır. 

Biyoenerji kullanım şekillerinin modernleştirilmesi fakirliği yavaşlatabilir, 
sağlık zararlarını önleyebilir ve doğal ekosistemler üzerindeki yararlanma 
baskısını azaltabilir. Yaklaşık 2,5 milyar insan temel gereksinimlerini 
karşılamak için hiçbir ödenebilir ve güvenilir enerji şekillerine (örneğin 
elektrik, doğal gaz) geçememişlerdir. Modern fakat basit ve uygun fiyatlı 
enerji çeşitleri gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde enerji fakirliğini 
azaltmak için önemli bir katkı sağlayabilmektedir. 

1. Biyoenerjinin Günümüzdeki Kullanımı ve Gelecekteki Potansiyeli 
Modern biyoenerji günümüzde küresel biyoenerji kullanımının yaklaşık 
%10’u ile ancak küçük bir rol oynamaktadır. Çok tartışılan biyoyakıtlar 
ulaşımda %2,2’lik bir oran ile katkı sağlarken, küresel biyoenerji 
kullanımının (yaklaşık yılda 47 EJ, 1 EJ =  22,7 MTEP- milyon ton petrol 
eşdeğeri) aslan payı yaklaşık %90 oranı ile geleneksel biyoenerjiye aittir ve 
bugünkü küresel birincil enerji potansiyelinin onda birine eşdeğerdir. 
Burada odun, odun kömürü, biyolojik atık maddeler ve hayvan gübresi 
(tezek) genellikle en verimsiz biçimde üç taşlı ocakta yakılmaktadır. Dünya 
nüfusunun yaklaşık %38’i, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde, sağlık 
açısından zararlı bu enerji şekline bağımlıdır. Açıkta yakılan ateşten oluşan 
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zararlı madde etkisiyle her yıl yaklaşık 2,5 milyondan fazla insan ölmektedir. 
Ocakların basit teknik iyileştirilmeler ile biyokütle kullanımı nedeniyle oluşan 
sağlık zararları önemli ölçüde önlenebilir ve aynı zamanda verimlilik iki-üç kat 
artırılabilir. Geleneksel biyoenerji kullanımının modernleştirilmesi ya da 
onların yerine diğer olası yenilenebilir enerji şekillerinin uygulanması, 
biyoenerji ve gelişim politikalarında dünya çapındaki fakirlikle savaşımda 
büyük bir katkı sağlayabilecektir.  

2. Biyolojik Atık ve Artık Maddelerin Sürdürülebilir Potansiyeli  
WBGU biyolojik atık – ve artık maddelerin dünya çapındaki teknik 
potansiyelini yılda 80 EJ olarak tahmin etmiştir. Toprak korumanın 
sağlanması ile sürdürülebilir ve faydalanılabilir potansiyel sadece yaklaşık 
yılda 50 EJ olarak belirlenmiştir ve bunun da yaklaşık yarısı ekonomik 
olarak uygulanılabilir özelliktedir. Biyolojik atık ve artık maddelerin 
sürdürülebilir küresel potansiyelleri bilimsel açıdan ancak çok dar sınırlar 
içerisinde tahmin edilebilecektir. WBGU bu nedenle daha doğru tahminlere 
ulaşabilmek için araştırmalara devam edilmesini önermiştir. 

WBGU enerji bitkilerinin küresel sürdürülebilir potansiyelinin tahmin 
edilmesi için “Küresel Dinamik Vejetasyon Modeli”nin uygulanmasını 
önermiştir. Potansiyel yararlanılabilir alanların belirlenmesi konusunda 
geliştirilen senaryolara göre; gelecekte gerekli olacak ve alan olarak 
özellikle gıda maddeleri üretiminin güvenliği, doğa koruma ve enerji bitkileri 
yetiştirme önem taşıyacaktır. Sera gazı emisyonlarının bu üç alan 
gereksiniminin tarım alanlarında yer alması sonucu atmosferden tutulacak 
karbon miktarı ile takas edilmesi, ancak en erken on yıl sonra öncelikle 
ormanlar ile sulak alanlarda gerçekleşebilecektir. Ayrıca çeşitli iklim, 
emisyonlar ve sulama senaryoları araştırılmıştır. Her şeyden önce bu üç 
faktörün gıda maddeleri üretiminin sağlanması ve doğa koruma üzerindeki 
etkileri küçüktür. Enerji bitkilerinin küresel sürdürülebilir potansiyeli çeşitli 
senaryolara göre yıllık 30-120 EJ’ lük bir bant genişliğinde yer almaktadır. 

WBGU atık – ve artık maddelerin toplam potansiyelinin (yıllık yaklaşık 50 
EJ) 2050 yılındaki sürdürülebilir teknik potansiyelinin yıllık 80-170 EJ 
olabileceğini tahmin etmekte ve 2050 yılındaki küresel birincil enerji 
miktarının dörtte birinin bugünkü atık – ve artık madde potansiyeli ve 2050 
yılında ise onda biri ile karşılanabileceğini belirtmektedir. Bu bant genişliği 
üst sınırları açıklamakta ve bu teknik sürdürülebilir potansiyelin bir kısmının 
ekonomik değişiklikler ve savaş bölgelerinde yer alan alanlar nedeniyle 
gerçekleştirilemez olabileceğini de vurgulamaktadır. Bu değerler dikkate 
alındığında, biyoenerjinin önemi abartılmamalı ancak beklenen büyük 
potansiyelin önemli olduğu ve stratejik tercihler nedeniyle de biyoenerjinin 
enerji sistemlerinin gelecekteki gelişiminde göz ardı edilmesine de izin 
verilmemelidir. 
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3. Biyoenerji Üretiminin Artırılmasında Ulaşılabilecek Riskler   
Dünya çapında hızla artan enerji taleplerinin giderilmesinde enerji 
bitkilerinin büyük ölçeklerde yetiştirilmesi küresel arazi kullanım sorunlarını 
da beraberinde getirmektedir. Gittikçe artan bir oranda azalan tarımsal 
kullanılabilir arazi miktarı gelecekte arazi kullanım anlaşmazlıklarına yol 
açabilecektir. Arazi kullanımı ve biyokütle üretimi ile sıkı ilişkili olan 
ekosistem verimliliği ve ürünler birbirinden ayrı düşünülemez. Bu konuda 
örneğin biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, besin maddesi döngüleri, 
biyokütlenin gıda – ve yem maddesi ve ayrıca enerji için hammadde olarak 
kullanılmasından söz edilebilir.  

Buna karşılık hemen hemen arazi kullanım sorunlarına yol açmayan 
yenilenebilir enerji kaynakları olarak rüzgar ve güneş enerjisi 
üretilebilmektedir. Enerji bitkilerinin yetiştirilmesinde arazi kullanım 
rekabetinden dolayı ortaya çıkabilecek dolaysız ya da dolaylı sınırlamalar, 
biyokütleden yararlanmayı tehlikeye sokarak risklerin oluşmasına neden 
olabilir. WBGU’nun potansiyel analizlerine göre bu riskler dikkate 
alınmalıdır, fakat bu potansiyelin pratikteki uygulamalarının sürdürülebilir bir 
enerji politikası için ne denli önemli olduğu da unutulmamalıdır. Söz konusu 
riskler dört başlıkta toplanabilir: 

a) Gıda Maddesi Güvenliği İçin Riskler 
 Artan dünya nüfusunun gıda gereksinimini karşılamak için küresel gıda 
maddesi üretim miktarının 2030 yılına kadar yaklaşık %50 artırılması 
gerekmektedir. Gıda maddesi üretimi için gelecekteki alan gereksinimi, 
sadece endüstri ülkelerinde uygulanan yoğun alan üretimi ile değil, aynı 
zamanda örneğin Çin gibi ekonomik olarak gittikçe önemi artan büyüme 
bölgelerinde karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu talep FAO’ya göre, tarım 
alanlarındaki gıda maddesi üretiminin 2030 yılına kadar yaklaşık %13 
oranında artırılması ile ancak karşılanabilecektir. Daha şimdiden ve yakın 
gelecekte arazi kullanım rekabetinin şiddetlenmesi ve bunun sonucu olarak 
gıda maddesi fiyatlarında artış gözlenecektir. Enerji bitkileri yetiştirilmesinde 
önemli bir artış enerji – ve gıda maddeleri pazarlarında sıkı bir ilişkiye yol 
açacaktır. Böylece gelecekteki gıda maddeleri fiyatları enerji pazarlarındaki 
dinamikler ile bağlantılı olacak ve enerji sektörlerindeki krizler gıda maddeleri 
fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Dünya çapında büyük yoksulluk içinde 
yaşayan yaklaşık 1 milyar insanın bu ilişkiler sonucu gıda maddeleri 
güvenliğinde ortaya çıkabilecek riskler dolayısıyla zarar görebilecekleri 
konusu politik olarak dikkate alınmalıdır. 

b) Biyolojik Çeşitlilik İçin Riskler 
Tarım ürünlerinden sonra biyoenerji üretimi için arazilerin işletilmesi 
biyoçeşitliliğin azalmasına neden olabilmektedir. Diğer taraftan doğal 
ekosistemler aleyhine küresel biyoçeşitlilik krizlerinin çıkması da söz 
konusudur. Buna örnek olarak tropik ormanların yok edilmesi ve alanların 
enerji bitkileri (özellikle şeker kamışı) için doğrudan kullanılmasıdır. Daha 
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zor anlaşılan durum ise, dolaysız olarak oluşturulan arazi kullanım 
değişiklikleridir. Eğer tarım arazileri enerji bitkilerinin yetiştirilmesinde 
kullanılırsa, buralarda daha önce üretilen tarım ürünlerinin üretimi için yeni 
alanların açılması gerekecektir. Tarım ürünleri için dünya pazarlarında 
oluşan bu tür baskı unsurları sık sık uluslar arası bir boyut kazanmaktadır. 
Enerji bitkileri yetiştirilmesi için bu tarz arazi genişletmeleri, biyoçeşitliliğin 
azalmasını önemli ölçüde hızlandıracaktır. 

c) İklim Koruma İçin Riskler 
Doğal ekosistemlerin yeni yetiştirme alanlarına dönüştürülmesi sera 
gazlarının serbest kalmasına yol açar. Bu durum arazi kullanım 
değişiklikleri, enerji bitkilerinden üretilecek biyoenerjinin kullanımı ile ne tür 
sera gazlarının depolanabileceğini belirleyecektir. Yüksek karbon birikimine 
sahip olan ekosistemlerin (özellikle ormanlar, sulak alanlar ve otlak alanları) 
yıkımı ile oluşan emisyonlar kural olarak biyoenerji kullanımının iklim 
koruma etkisine zarar vermektedir. Enerji bitkileri kullanımı iklim 
değişikliklerinin yoğunlaşmasına yol açabilmektedir. Biyoenerjinin iklim 
bilançosunda hem doğrudan ve hem de dolaylı arazi kullanım 
değişikliklerine dikkat edilmelidir. 

d) Toprak ve Su İçin Riskler 
Biyoenerji üretiminde tarım alanlarında yetiştirilen bir yıllık bitkiler toprak 
koruma amaçları açısından çok az uygundur. Buna karşılık bozuk alanların 
iyileştirilmesinde birçok yıllık yetiştirme sistemlerinden kimileri tercih 
edilebilir. Enerji bitkilerinin toprak koruma açısından yetiştirilmesinin kabul 
edilebilir olup olmadığı yöresel tarım ve ekolojik koşullara bağlılık gösterir. 
Ayrıca tarım ya da orman işletmeciliğinin uygulandığı ekosistemlerde artık 
maddelerin alandan uzaklaştırılmasına çok sınırlı ölçüde izin verilebilir. Aksi 
taktirde topraktan çok miktarda organik madde ve mineral besin maddeleri 
uzaklaşmış olur. Enerji bitkilerinin yetiştirileceği alanların sınırsız ölçüde 
genişletilmesi ve uygun olmayan yetiştirme sistemlerinin uygulanması, 
kullanılabilir su kaynakları üzerindeki baskıyı aşırı ölçüde artıracaktır. Enerji 
bitkileri arazi kullanım sektörünün gelecekte büyük olasılıkla büyük 
aktörlerinden birisi olarak günümüzde su kullanımı üzerindeki etkileri 
yeterince araştırılmamıştır.    

4. Enerji Kullanımı İçin Biyokütle Üretimi 
Biyolojik atık ve artık maddelerin var olan arazi kullanımı ile arasında 
herhangi bir rekabet olmaması gibi bir avantajı vardır. Arazi kullanım 
değişiklikleri ve yetiştirme sonucu oluşan sera gazlarında düşüş gözlenir. 
Artık madde kullanımında toprak koruma ve ayrıca iklim korumanın 
güvence altına alınması ile zararlı emisyonların oluşumu 
engellenebilmektedir. WBGU orman alanlarının ve tarım arazilerindeki 
sulak alanların enerji bitkileri yetiştirmek için dolaylı ya da doğrudan 
değiştirilmesine, özellikle oluşacak sera gazlarının önlenememesi ve ayrıca 
biyolojik çeşitlilik ile toprağın karbon depolama kapasitesinin olumsuz 
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yönde etkileneceğini öne sürerek karşı çıkmaktadır. Enerji bitkileri 
yetiştiriciliği bu tür alanlarda sınırlandırılmalıdır ve biyoenerji üretimi için 
dolaylı arazi kullanım değişikliklerinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 
Sera gazlarının CO2 miktarını aşmaması için uygun alanlarda 10 yıl 
içerisinde yetiştirilecek enerji bitkileri ile tekrar tutulmaları sağlanabilecektir.  

Marjinal alanlarda (sınırlı üretim ya da düzenleme fonksiyonu olan alanlar) 
biyokütle yetiştirilmesi, özellikle gıda maddesi güvenliğinde çok az alan 
kullanım rekabeti beklenmesi ve ayrıca hiç bir dolaylı arazi kullanım 
değişikliğine neden olmaması gibi büyük avantajlara sahiptir. Sonuç olarak, 
marjinal alanlarda her şeyden önce enerji bitkilerinin yetiştirilmesi 
amaçlandığında, yöredeki arazi gruplarının ilgilerine ve daha önceki doğa 
koruma değerlerine önem verilmelidir. 

5. Enerji Bitkileri İçin Yetiştirme Sistemleri 
WBGU yetiştirme sistemlerinin sürdürülebilirliği için ölçütler olarak her 
şeyden önce biyolojik çeşitlilik ve topraktaki karbon depolanması üzerindeki 
etmenlere öncelik vermiştir. Biyoenerji ancak hasat alanlarının sürekli çok 
fazla biyokütlenin yetiştiği yerler olması, enerji üretiminde kullanılabilmesi, 
toprak verimliliğinin uzun süreli güvence altına alınabildiği ortamlarda 
sürdürülebilir bir enerji olarak tanımlanabilir. Enerji bitkileri tarafından 
atmosferden alınan ve depolanan karbon, enerji kullanımında tekrar CO2 
formunda serbest kalır, atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun 
yükselmesine neden olmaz ve bu nedenle emisyon olarak dikkate alınmaz. 
Buna ek olarak farklı arazi ürünlerinin dikkate alınması gerekir. Bu ölçütlere 
göre Jatropha, yağ hurma ağaçları, kısa idare süreli plantasyonlar (hızlı 
büyüyen ağaçlar) ve enerji otları gibi çok yıllık dikim kültürleri kolza, 
hububat ya da mısır gibi tek yıllık bitkilerden daha iyi özelliktedirler ve bu 
nedenle esas olarak tercih edilirler. Uygun yetiştirme sistemlerinin 
seçiminde ek olarak dikkate alınan toprak içerisinde depolanan karbon hem 
sera gazı bilançosunu ve hem de toprak verimliliğini iyileştirmektedir. 

6. Köprü Teknolojisi Olarak Enerji Bitkileri  
Enerji bitkilerinden üretilen biyoenerjinin sürdürülebilir kullanımı, iki 
nedenden dolayı bu yüzyılın ikinci yarısına kadar var olan fosil enerji 
sistemleri ile rüzgâr ve güneş enerjisinin büyük oranda yer alacağı bir enerji 
geleceğinde önemli bir köprü teknolojisi rolünü oynayacaktır. Birinci olarak, 
artan dünya nüfusu için gittikçe artan arazi yoğun gıda maddesi üretimi, 
hızlanan toprak erozyonu ve su yetersizliği sonucu küresel arazi kullanımı 
aşırı ölçüde yükselecektir. Buna ek olarak, iklim koruma nedenlerinden 
dolayı petrokimyasal ürünler gelecekte artan ölçüde biyokütleden 
üretilecektir. Yerine yedeği konulamayacak arazi kullanım gereksinimi 
özellikle tekstil, kimyasal ürünler, plastik maddelerin üretimi için dünya tarım 
alanlarının yaklaşık %10’unun kullanılmasına neden olmaktadır. Bunun 
yanı sıra biyokütle kaynaklı ürünlerin bir kısmı üretim aşamalarından sonra 
biyolojik atık olarak enerjiye dönüştürülebilmektedir. İkinci olarak, 
yenilenebilir enerjiler elektrik formunda gelecek on yıllarda gittikçe artan bir 
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oranda rüzgâr ve su gücü ile ve yüzyılın ortalarından sonra da büyük bir 
atılımla güneş enerjisi ile üretilirken enerji bitkileri enerji taşıyıcısı 
fonksiyonu ile sürdürülebilir enerji üretimini sağlayacaktır. 

7. Enerji Kaynağı Olarak Biyokütlenin Özellikleri  
Bitkiler hiçbir teknolojik harcama yapılmadan güneş enerjisini alma ve 
depolama yeteneğine sahiptirler. Bu özellik insanın biyokütleyi yakarak 
çeşitli şekillerde yararlanabilmesini sağlamaktadır. Biyoenerjinin 
dönüştürülmesi ve depolanması ilk insanlık tarihinde kullanıldığı gibi en 
basit teknolojilerle sağlanabilmektedir. Biyoenerji bugün her keseye uygun 
ve kolay elde edilebilir bir enerji şekli olduğu için büyük ölçüde fakir insanlar 
tarafından kullanılmaktadır. Biyokütle ve fosil enerji taşıyıcıları, ikinciler tarih 
öncesi zamanlarda depo edilmiş biyokütleler, birbirine benzerler. Özellikle 
gereksinime göre biyokütle kullanılabilir. Bundan dolayı karmaşık enerji 
sistemlerinde enerji üretimi güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol 
oynayarak rüzgar ve güneş enerjisi ile birlikte elektrik üretiminde 
yenilenebilir enerji payının artmasına yardımcı olmaktadır. 

Bitkilerin enerji depolaması havadan CO2 şeklinde alınan karbonun 
depolanması şeklindedir. Biyokütle enerji amaçlı kullanıldığında CO2 tekrar 
serbest kalır. Fosil enerji taşıyıcılarında olduğu gibi CO2 enerji üretiminde 
yüksek teknolojik harcama ile ayrıştırılabilir ve depolanabilir. Biyometan 
üretiminde gazı kullanılabilir yapmak için CO2’in bir miktar ayrışması 
gerekmektedir. Biyokütle tamamen ya da kısmen enerji amaçlı 
kullanılacaksa, çok az bir teknolojik harcama ile CO2’in sürekli olarak 
depolanmasını da sağlayabilmektedir. Biyokütlenin depolanma süresi 
dönüşüm ve katmanlaşma şekline göre birkaç yüzyıl (odun) ve hatta 
binlerce yıla (odun kömürü) kadar uzayabilir. Günümüzdeki zaman 
diliminde CO2’i atmosferden doğrudan uzaklaştırabilecek hiçbir önemli 
teknik yöntem bulunmamaktadır. 

Biyokütlenin değişik kalite özellikleri, biyokütlenin uygun biçimde kullanılması 
durumunda esas olarak iklim koruma ve enerji fakirliğinin giderilmesinde 
pozitif katkı sağlayabileceğini açıklamaktadır. Fakat bu amaçlara biyokütle 
kullanılmaksızın diğer önlemlerin alınması ile de ulaşılabilir. Örneğin bunlar; 
enerji üretiminde verimliliğin artırılması, diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılması ya da fosil kaynaklardan CO2’in teknolojik 
ayrıştırılması ve depolanmasıdır. Bu açıklamalar biyokütlenin ekosistemlerin 
ya da besin ve yem maddelerinin merkezi temel unsuru olduğunu 
açıklamaktadır. Biyokütlenin iklim koruma ve enerji üretimi amaçlarını 
sağlamak için kullanılması ancak onun özelliklerinin sürdürülebilirliği ile söz 
konusu olabilmektedir. 

8. Küresel Enerji Sistemleri İçerisinde Biyoenerji  
Günümüzdeki küresel birincil enerji talebinin yaklaşık %10’u biyokütleden 
karşılanmaktadır. Bu miktar 2005 yılında 479 EJ’luk toplamın yaklaşık 47.2 
EJ’unu içermekte idi (GBEP 2008). Geleneksel biyokütle kullanımı (örneğin 
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yakacak odun) aslan payını alırken, modern biyoenerji ve atık kullanımı 
küçük orandadır. Uluslararası Enerji Birliği (IEA)’ne göre, biyoenerjinin 2005 
yılında birincil enerji kullanımı içerisindeki payı OECD ülkelerinde %4, 
Çin’de %13, Hindistan’da %29, Latin Amerika ve Asya’nın gelişmekte olan 
ülkelerinde %18 ve Afrika’da %47 olmuştur (IEA 2007a). Sahara’nın 
güneyindeki birçok Afrika ülkelerinde ise birincil enerji kullanımının 
%90’ından daha fazla olmuştur (MEMD 2004; IEA 2007a). 

Bugün dünya birincil enerji gereksiniminin yaklaşık %16,7’sini yenilenebilir 
enerjiler karşılamaktadır. Biyoenerji küresel yenilenebilir enerjilerin %60’ını 
karşılayarak bütün yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en önemli rolü 
oynamaktadır (BP 2008; OECD 2008; REN21 2008). Biyoenerjinin %86’sı 
ısı sektöründe özellikle pişirme ve ısınmada kullanılmaktadır. Böylece 
geleneksel biyokütle kullanımı tanımlamasıyla söz konusu olmaktadır. 
Biyokütle 80’den fazla geri kalmış ve gelişmekte olan ülkede yaklaşık 2,5 
milyar insanın (Dünya nüfusunun %38’i) yakacak odun, odun kömürü ve 
hayvan tezeği şeklinde şimdiye kadar kullandığı en önemli enerji kaynağıdır 
(IEA 2006b). Elektrik, ısı ve araç yakıtı formundaki modern biyokütle 
kullanımı geleneksel biyokütle kullanımına kıyasla %14,5 oranı ile daha 
düşük bir miktardadır. Küresel biyoenerji kullanımı içerisinde %2,2 oranı ile 
ulaşım sektöründe adından çok sık söz edilen biyoyakıtların kullanımı son 
yıllarda çok hızlı bir tempoda artış göstermektedir (GBEP 2008; OECD 
2008). Biyoenerjinin yaklaşık %4,5’i dünya genelinde elektriğe 
dönüştürülmektedir  

Tablo 1: Küresel Biyoenerji Kullanımının Dağılımı  
(Birincil Enerji Yaklaşık  51,3  EJ - Elektrik Enerjisi, Isı Enerjisi ve Yakıt Üretiminde) 

Biyoenerji  Çeşidi Oranı (%) 
1. Biyoetanol 
2. Biyodizel 

                1.8 
                0.4        

Biyoelektrik                 4.5 
Biyoısı 

1. Modern 
2. Geleneksel 

 
                7.8 
              85.6    

Kaynaklar : BP 2008; OECD 2008; REN21 2008 

Biyoenerjinin en büyük miktarda kullanıcısı yılda 9 EJ ile Çin olurken, onu 
Hindistan (6 EJ/yıl), ABD (2,3 EJ/yıl) ve Brezilya (2 EJ/yıl) izlemektedir. 
Büyük Avrupa ülkelerinde katılım küçük olmakta ve Almanya ile Fransa’da 
yılda yaklaşık 0,45 EJ değerinde kalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ısı 
üretimi gittikçe artan bir oranda doğal gaz ve sıvı gazlardan sağlandığı için 
biyoenerji kullanımı oranı azalış göstermektedir. Endüstri ülkelerinde ise 
biyoyakıtların ulaşım sektöründe hızlı bir artış temposu ile kullanımı ve 
ayrıca odunsu biyokütlenin biyogaz tesislerinde ve kömür santrallarında 
elektrik üretiminde kömürle birlikte kullanılması ile biyoenerji üretimi 
artmaktadır. Biyoenerji için artıklardan enerji üretimi de önem taşımaktadır. 
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Bu konuda çöplük ve atık gazı, kağıt endüstrisinde siyah likör, orman artık 
odunları, biyolojik çöp ve diğer belediye atıkları söz konusudur. Küresel 
birincil enerji gereksiniminde enerji taşıyıcılarının katılım oranları da Tablo 
2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Küresel Birincil Enerji Gereksiniminde Enerji  
Taşıyıcılarının Katılım Oranları (Toplam Birincil Enerji Gereksinimi: 509 EJ ) 

 
Enerji Taşıyıcısının   

Çeşidi Oranı (%) 

Fosil Yakıtlar 78,6 
Petrol 32,0 
Kömür 25,4 
Doğal gaz   21,2 

Yenilenebilir Enerjiler  16.2 
Biyokütle    9,9 
Su gücü     5,7 
Rüzgar gücü    0,32 
Jeotermal    0,16 
Güneş     0,07 
Deniz      0,01  

Nükleer      5,2 

Kaynaklar: BP 2008; REN21 2008; GWEC 2008 

9. Enerji Sistemleri İçerisinde Biyoısı ve Biyoelektrikten Yararlanma  
Biyoenerji günümüzde en önemli rolünü ısı sektöründe oynamaktadır. 
Kesilen ağaçların %44’ü yakacak odun olarak kullanılmaktadır (FAO 
2006b). FAO’nun verilerine göre, yakacak odunun küresel kullanımı 1990’lı 
yıllarda en üst noktasına çıkmış ve daha sonra azalışa geçmiştir. Odun 
kömürü küresel kullanımının 1995 ve 2000 yılları arasında iki katına 
çıkmasının itici gücü artan şehirleşmedir (MA 2005c). Küresel biyoenerji 
kullanımının %89’u geleneksel biyokütle kullanımına aittir ve bunun %71’i 
esas olarak gelişmekte olan ülkelerde evlerde kullanılmıştır (GBEP 2008). 
Yenilenebilir enerjilerin küresel durum raporuna göre (REN21 2008) 2006 
yılında yaklaşık 235 GWısı ölçeğinde biyokütle ısı kapasitesi kurulmuştur. 
IEA’nın tahminlerine göre, yıllık yaklaşık 3 EJ modern biyoenerji evlerde ve 
ısı endüstri sektöründe ısı şeklinde kullanılmaktadır. Bu miktar ayrıca 
birleşik ısı ve güç santrallerinden üretilen ısının tarım ve orman ürünlerinin 
kurutulmasında kullanılmaktadır (IEA 2007c). Modern biyokütle ısıtma 
sistemleri özellikle büyük biyokütle kaynaklarının bu amaçla 
kullanılabileceği ve her şeyden önce de geniş ısı dağıtım sistemlerine sahip 
olan ülkelerde uygulanmaktadır. 
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10. Biyoelektriğin Katılımı      
Biyokütlenin elektrik üretim sektöründeki bugünkü kullanım hacmı ısı 
üretiminden daha azdır. Küresel elektrik kullanımının %0,4’ünü karşılayan 
dünya genelinde yaklaşık 45 GW kapasiteli 2600 tane biyoelektrik santrali 
bulunmaktadır (REN21 2008). Bu miktar yenilenebilir enerjilerin üretim 
kapasitesinin yaklaşık %21’ine karşılık gelmektedir (büyük su gücü hariç). 
Biyokütle elektrik santralleri hem gelişmekte olan ülkelerde ve hem de ABD 
ve Avrupa’da kurulmaktadır. Onların elektrik üretme kapasiteleri bir senaryo 
hesaplamasına göre 2030 yılına kadar 306 GW ve 2050 yılına kadar 505 
GW’a yükselecektir (GREENPEACE 2007).   

Hemen hemen bütün biyokütle türleri yakma, gazlaştırma ya da mayalanma 
ile elektrik üretiminde kullanılabilmektedir. Elektrik ve ısı santrallerinde 
yakma ile oluşan buharın geleneksel buhar-elektrik üretim işlemi geniş 
ölçüde türbinlerde gerçekleştirilir. Daha ileri kullanım şekli ise sıkıştırılmış 
biyokütlenin odun peletleri ya da briketleri şeklinde linyit kömürünün ısı 
değerine yakın bir enerji ile kullanılmasıdır. Alternatif olarak biyokütlenin bir 
fosil yakıt ile (örneğin kömür) birlikte yakılmasıdır (co-firing). Bu birlikte 
yakma şekli büyük kömür santrallerinde büyük bir toplam verimlilik derecesi 
(%45’e kadar) ile küçük biyokütle santrallerinkine (%30-35) kıyasla üstünlük 
sağlamaktadır (IEA 2007b). 

10. Elektrik ve Isı Sektöründe Biyoenerji Taşıyıcıları ile Ticaret   
Modern biyoenerjide üretim yeri ile son kullanım noktası arasında genellikle 
büyük mesafeler vardır. Bu nedenle biyoenerji üretiminin ön ürünleri olarak 
biyolojik katı yakacak maddeleri; işlenmemiş odun, yarma odun, peletler), 
dönüşümde kullanılan maddeler (enerji bitkileri, artık odun vd), son ürün 
olarak biyoenerji (biyoyakıt maddeleri, biyoenerjiden elektrik) bölgelerarası 
ticarete konu olur. Ticaretin özelliği ve büyüklüğü ham maddelerin 
kullanılabilirliği ve dönüşüm teknolojileri gibi uluslar arası fiyat ve maliyet 
özellikleri tarafından belirlenmektedir (SCHLAMADİNGER  2005). Elektrik 
ve ısı sektörlerinin ulusal ve uluslararası biyoenerji ticaretlerinde elektrik ve 
uzun mesafeli ısı şebekelerinin lojistik kullanılabilirliği önem taşımaktadır. 
Fiziksel - teknolojik engeller - ticaretin ekonomik avantajlarını sınırlayabilir. 
Ortalama mesafelerde, örneğin Avrupa içerisinde, biyoelektrik ticareti 
ekonomik olabilir. Elektrik ve ısı sektörlerinde yakma teknolojilerinde 
kullanılan ön ürünler (enerji odunu) kapsamında şimdiye kadar ancak çok 
sınırlı ölçüde dünya çapında bir ticaret gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında 
yakacak odun olarak kullanılan 1,77 milyar m3 odunun (küresel odun 
üretimi yaklaşık 3 milyar m3) ancak 3-4 milyon m3’ü ya da %0,2’si 
uluslararası ticaretle satılmıştır. Yüksek nakliye masrafları mal değeri (odun 
fiyatı) ile kıyaslandığında ihracatın ekonomikliği sık sık engellenmektedir 
(THRAN 2005). 

Fakat endüstriyel işlenmiş belirli biyolojik katı yakacak maddeler (yarma 
odun, yonga odun, peletler) uluslararası pazarlarda büyük önem 
kazanmaktadır. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da iklim ve enerji 
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politikalarında alınan çeşitli ulusal kararlarda pelete karşı artan bir talep 
gözlenmektedir. Ayrıca Brezilya, Arjantin, Şili ve Yeni Zelanda’da pelet 
üretimi için alt yapıları geliştirmeyi planlamışlardır. Modern pelet üretim 
teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması bu gelişimi desteklemektedir. 
Odundan pelet üretiminde şimdiye kadar kısa idare süreli ormancılıktan 
elde edilen odunlar, orman işletmeciliğinde artık olarak ortaya çıkan odunsu 
biyokütle (artık odun), tarım işletmeciliğinden (öncelikle saman) ve 
endüstriyel değerlendirmelerden (endüstri artık odunu, hızar talaşı), son 
kullanımdan sonraki işlenmemiş odun gibi biyolojik maddeler 
kullanılmaktadır (IZT 2007). Diğer artık maddelerden (örneğin yağlı 
bitkilerin sıkıştırılmış atıkları) pelet üretimi henüz gelişim aşamasındadır. 
Ormanların dünya çapındaki en büyük maddesel kullanımı kağıt ve selüloz 
üretiminde gerçekleşmektedir. Bu aşamada ortaya çıkan enerji içeriği 
zengin artık maddesi olan siyah likör doğrudan elektrik ve işlem ısısı 
üretiminde kullanılmaktadır. 

11. Pelet Üretiminin Küresel Gelişimi 
Odun, saman, kagıt ve bir çok bitkisel lifler gibi bütün ligno-selülozik 
materyaller önemli bir enerji kaynağıdır. Bu materyallerin ana sorunu 
hacım/ağırlık oranının büyük olması; işleme, depolama ve taşımanın zor ve 
pahalı olmasına neden olmaktadır. Bu problem bu materyalin kurutulması 
ve daha sonra onun çok yüksek basınç altında sıkıştırılarak yakacak 
peletleri ve briketlerinin üretimi ile çözülebilir. Bu ürünler daha yüksek 
yoğunluk (2 katından daha fazla) ve yüksek bir ısı değerine sahip 
olacaklardır. 

Gelişmiş ülkelerin çoğunda peletlerin ve briketlerin kullanılması esas olarak 
bir maliyet konusu, sürekli yakıt sağlanması ve çevre kirlenmesinin 
azaltılmasıdır. Sınırlı petrol, gaz ya da kömür kaynaklarına sahip olan, fakat 
ligno-selülozik kaynaklara bağımlı olan bir ülkede bu değerli yakacak 
ürünlerinin değerlendirilmemesi sonucu geleneksel yakıtların azaltılmaması 
mantıklı görülmemektedir. Yılda yaklaşık 56 milyon ton tarım ürünü atığı ve 
10 milyon  m3  ağaç atığına sahip olan Türkiye’de bu büyük ligno-selülozik 
potansiyel biyokütle santrallerinde elektrik ve ısı enerjisine 
dönüştürülemediği için ithal petrol, doğal gaz ve kömüre bağımlılık sürekli 
artmaktadır. Ülke ekonomisinin ve endüstrisinin büyümesinde, enedüstriyel 
işlemlerde gerekli olan çok büyük miktardaki elektrik ve ısının üretilmesinde 
yerli biyokütle kaynaklarından en üst düzeyde yararlanması gerekmektedir. 

Tarımsal atıklar ancak pelet biçimine dönüştürülürse taşıma, depolama ve 
kullanımı kolay olabilecektir. Peletler ağırlık olarak petrol enerjisinin 
yarısına ve üçte bir hacmına eşdeğerdir. Bu durum uzak mesafelere 
taşımada fiyat farkını dengeler. Odun yongaları (çipleri) ise petrole kıyasla 
hacım olarak 18 kat daha az enerji içerir. Peletlerin ortalama özellikleri 
Tablo 3’te verilmiştir. 

 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

Tablo 3 : Peletlerin Ortalama Özellikleri 
 

Özellikler Peletler Briketler 
Isı değeri 16,92 – 17,64  MJ/kg   16,92 – 17,64  MJ/kg 
Yoğunluk     650 – 700 kg/m3      650 – 700 kg/m3 
Çap          6 -  16 mm            65  mm 
Uzunluk        20 -  30 mm        25 -  200 mm 
Kül içeriği       0.4 -  1.0  %             0.5  % 
Rutubet          7 -  12  %            7 -  12  %    

  Kaynak: (Saraçoğlu & Gündüz 2009b)  

Odun peletleri kalitesi yükseltilmiş odun yakıtları olarak, ağaçlardan 
keresteye ve diğer odun ürünlerine kadar birçok işlemde ortaya çıkan; 
testere talaşı, planya talaşı, yonga, kabuk gibi materyalin kurutulması ve 
preslenmesi ile üretilmektedir. Bu işlemin en önemli özellikleri şunlardır: 

 atıkların enerji değerini yükselterek onların hemen ya da ileri termo-
kimyasal dönüşümler için (yakma, gazlaştırma, piroliz, kömürleştirme) 
kullanımı depolama hacmının azaltılması 

 işleme tarzının ve taşımanın kolaylaştırılması ve masrafların azaltılması 
 enerji yoğunluğu / hacım oranının artırılması 
 fermentasyon nedeniyle oluşan madde kaybının ortadan kaldırılması 

Odun peletleri kimyasal bağlayıcı maddeler eklenmeden yüksek basınçla 
oluşturulurlar ve yaklaşık 5 kWh’lık bir ısı enerjisini içerirler. Böylece 1 kg 
odun peleti yaklaşık yarım litre fuel-oil’in enerji değerine eşdeğer bir 
kapasiteye sahiptir. Odun peletleri yakacak maddesinin kullanımı fosil enerji 
kaynaklarının aksine geniş ölçüde CO2 nötürdür. Odun peletlerinin 
yakılması ile oluşan CO2 miktarı, ağacın büyüme süresi içerisinde aldığı 
miktar kadardır (kapalı CO2 döngüsü). Fosil enerji kaynaklarının 
yakılmasında serbest kalan CO2 milyonlarca yıl depolanmıştır. Yanma 
sonucu serbest kalan CO2 miktarı atmosferdeki CO2 içeriğini artırmakta ve 
önemli ölçüde antropojen sera etkisinden sorumlu olmaktadır. Kim peletleri 
fosil yakıtlar yerine kullanırsa, yalnız CO2 çıkışını değil, aynı zamanda SO2 
miktarını da azaltır. Bu gaz büyük ölçüde asit yağmurlarının oluşumunu 
sağlayarak genellikle “orman ölümleri” olarak tanımlanan ormanların zarar 
görmesinden birlikte sorumlu tutulmakta, odun peletlerinin yakılması ise 
ayrıca orman korumaya önemli katkı sağlamaktadır. Bir aile evindeki ısıtma 
fuel-oil’den odun peletine dönüştürüldüğünde CO2 çıkışı 5 ton/yıl ve doğal 
gazdan dönüşümünde ise 2.5 ton/yıl azalış sağlanabilmektedir. Her iki 
durumda da sera etkisinde önemli bir azalma söz konusu olabilmektedir. 
Pelet fiyatı geniş ölçüde gaz ve petrol fiyatlarından bağımsız olarak oluşur. 
Kaynakların kapasitelerinin gittikçe azalması ve küresel değişen talep 
pazarları dikkate alındığında fuel-oil ve doğal gaz fiyatları kısa bir gelecekte 
önemli ölçüde artacaktır. Hemen bugünden pelet yakacak fiyatları fosil 
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yakacaklara kıyasla uygun fiyat seçeneği olarak sunulmaktadır. Odun peleti 
fiyatları gaz ve fuel-oil’de gözlenen yüksek fiyat dalgalanmalarını izlemez. 
Pelet fiyatları 2002-2006 yılları arasında Almanya’da çok sağlam değişmez 
bir düzeyde kalmıştır. 

 pelet fiyatları Ocak 2002’de 3.7 cent/kWh’dan Ocak 2006’ya 3.8 
cent/kWh ‘ya   

 doğal gaz fiyatları Ocak 2002’de 4.4 cent/kWh’dan Ocak 2006’ya 5.7 
cent/kWh ‘ya                     

 fuel-oil fiyatları Ocak 2002’de 3.2 cent/kWh’dan Ocak 2006’ya 5.7 
cent/kWh ‘ya                               

yükselmiştir (FNR 2006). 

Odun peletleri üretimindeki gelişmeler ve pelet ısı düzenleri, odunun 
günümüzde fosil enerji kaynaklarına kıyasla ekonomik ve konforlu bir 
seçenek olmasını sağlamaktadır. 2008 yılında 442 pelet tesisinden 14,5 
milyon ton pelet üretilmiştir. AB ülkelerinin 2010 yılı pelet gereksinimi ise 15 
milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Dünya çapındaki en büyük pelet 
tesisi olan Florida’daki Green Circle’ın yıllık üretim miktarı 550,000 tondur. 
Eğer ham madde gereksinimi ve politik destekler sürdürülebilir biçimde 
sürekli olarak sağlanabilirse, dünya pelet üretiminin bugünkü miktarının on 
katından daha fazla 120-140 milyon ton miktarlarına çıkabileceği tahmin 
edilmektedir (BIOENERGY 2009).   

12. Biyoakaryakıt Maddelerden Yararlanma 
Biyokütlenin biyoakaryakıt olarak ulaşım sektöründeki kullanım miktarı 
henüz fazla değildir, fakat son yıllarda alınan politik kararlar ve devlet 
teşvikleri sonucu hızla artış göstermektedir. 

Biyoetanol Kullanımı:   
Küresel biyoetanol üretimi 2007 yılında 52 milyar litre ile 1.2 EJ (OECD 
2008) eşdeğerinde gerçekleşmiştir ve 2000 yılından itibaren üç kat 
artmıştır. En büyük biyoetanol üreticileri Brezilya ve ABD’dir ve birlikte 
pazarın %90’nını sağlamaktadırlar. Üretim için kullanılan hammaddeler 
bölgelere göre değişmektedir. Biyoetanol ABD’de her şeyden önce 
mısırdan, Brezilya’da şeker kamışından ve Avrupa’da ise en çok şeker 
pancarı ve buğdaydan üretilmektedir. Biyoetanol küçük bir oranla benzinle 
karıştırılarak ulaşımda kullanılmaktadır. Biyoetanol standartlara uygun 
olarak benzine %5 (E5) ya da %10 (E10) oranlarında karıştırılmaktadır. 
Piyasada ayrıca E85 (%85 biyoetanol, %15 benzin) karışımı da 
kullanılmaktadır.1 litre etanolün enerji içeriği 1 litre fosil benzinin enerji 
değerinin ancak %65’i kadardır. Biyoetanolün araçlarda kullanılmasında 
aynı sürüş yeteneğinin sağlanması için benzinin yaklaşık 1,5 katı 
gerekmektedir. Etanolün yakıt olarak üretici ülkelerde ve dünya genelinde 
üretimi Tablo 4’te verilmiştir (WBGU 2008). 
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Tablo 4: Etanolün Yakıt Olarak Üretici Ülkelerde ve Dünya Üretimi 
(2007 yılı değerleri)  

 
Üretim 

Ülke / Bölge Miktar 
(Milyar Litre) 

Oran 
(%) 

ABD 26,5  51.0 
Brezilya 19,0  36.5 
AB 1,3   4,4 
Çin 1,8 3,5 
Hindistan  0,4   0,8 
Dünya        52,0 100,0 

Kaynak: OECD, 2008 

Biyobenzin Kullanımı: 
Küresel biyobenzin üretimi 2007 yılında 10,2 milyar litre ile 0,32 EJ (OECD, 
2008) eşdeğerinde gerçekleşmiştir ve 2000 yılından itibaren günümüze 
kadar on kat artmıştır. Biyodizel öncelikle kolza, soya ve palmiye bitki 
yağlarının esterleştirilmesi ile üretilmektedir. Küresel palmiye yağlarının 
yaklaşık %90’ı Malezya ve Endonezya’da üretilmekte ve büyük ölçüde gıda 
maddesi olarak ihraç edilmektedir. Ürün gittikçe artan bir oranda biyodizele 
dönüştürülmektedir. En büyük soya üreticisi ülkeler 2007/2008 yıllarında 
71,3 milyon ton ile ABD, 61 milyon ton ile Brezilya ve 47 milyon ton ile 
Arjantin olmuştur. Soya yağı gıda ve biyodizel üretiminde kullanılmaktadır. 
Greenpeace’in açıkladığı bir araştırmaya göre Almanya’da bitki dizeli 
karışımında soya yağının oranı %20 olarak kullanılmaktadır 
(GREENPEACE 2008).   

Biyodizelin 2007 yılındaki küresel üretimi 0,32 EJ ‘lük değeri ile biyoetanole 
kıyasla küçük kalmıştır. Biyodizelin ana üreticisi olan AB, özellikle Almanya 
ve Fransa,  dünya pazarının %60’ını sağlamaktadır (OECD 2008). Ancak 
son yıllarda küresel üretim artışı sağlanırken, hammade fiyatlarının artması 
ve ulusal vergi iyileştirmelerinde azalışın olduğu durumlarda ise kapasitenin 
azaldığı da gözlenebilmektedir. Biyodizel biyoetanol gibi fosil yakıtlara 
karıştırılmaktadır. %5’lik geleneksel karışım (B5) Avrupa’da standarttır. 
Yüksek verimli motorlarda %100 biyodizel (B100) kullanılabilmektedir. B100 
yıllardır Almanya’da 1900 dan fazla akaryakıt istasyonundan 
sağlanmaktadır. Biyodizel geleneksel dizelin % 96’lık enerji içeriğine 
sahiptir. Ancak dizelden daha üstün özelliklere (viskozite, setan sayısı) 
sahiptir. Küresel biyodizel üretiminin seçilmiş ülkelerde ve dünya 
genelindeki durumu Tablo 5’te verilmiştir (WBGU 2008). 
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Tablo 5:  Küresel Biyodizel Üretiminin Seçilmiş Ülkelerde  
ve Dünya Genelindeki Durumu (2000)  

 
Üretim Ülke / 

Bölge Miktar         
(Milyar Litre) 

Oran 
(%) 

AB 6,1   59,9 
ABD 1,7 16,5 
Endonezya 0,4   4,0 
Malezya 0,3  3,2 
Brezilya 0,2   2,2 
Çin 0,1  1,1 
Hindistan  0,05      0,4 

Kaynak: OECD, 2008 
2. ve 3. Nesil Biyoyakıtların Kullanımı: 
Sentetik biyoyakıtların (2. jenerasyon: biyokütleden sıvı yakıta, BtL) 
üretilmesi yöntemleri gelişim aşamasındadır. 1. jenerasyonun aksine tüm 
bitkinin kullanımını sağlayabilen bu yöntemlerle hektarda daha fazla verim 
ve sera gazı azaltma potansiyelleri ile daha üstün yakıt özelliklerine 
sahiptirler. Beklenen üstünlüklerine kıyasla daha karmaşık ve yüksek 
yatırım masraflarını gerektiren tesislere gerek duyulmaktadır. Odunsu 
biyokütle ve artık maddelerin termokimyasal gazlaştırma yöntemlerini 
içeren Fischer-Tropsch-Dizel, biyohidrojen, biyometan, dimetileter, metanol, 
biyodizel ya da etanol üretilebilmektedir. 3. jenerasyon biyoyakıtlar henüz 
temel araştırma aşamasındadır. Esas olarak mikro algler yardımı ile 
hidrojen üretimi araştırılmaktadır.  BtL yakıtları, her şeyden önce sentetik 
dizel, birkaç yıl içerisinde yoğun olarak üretilecektir. Dünya çapında ilk ticari 
sentetik dizel üretimi günde 340 varil olarak başlamıştır. 4500 varil 
kapasiteli ikinci tesisin 2010 yılında üretime başlaması planlanmıştır 
(CHOREN 2007). Bu miktar AB’nin bugünkü dizel tüketiminin %0.12’sine 
eşdeğerdir. 

II- ENERJİ ORMANCILIĞI 
Hammadde ve enerji kaynaklarının kısıtlı olmasına karşın, hammadde ve 
enerji gereksiniminin sürekli ve her zaman hızlı bir biçimde artış 
göstermesi, insanlığı geleneksel olmayan yeni kaynaklar bulmaya 
zorlamaktadır. Var olan kaynakların gelecekteki nüfus patlaması ve yaşam 
standardının aşamalı bir biçimde artışı ile hızlı bir tempoda azalması 
beklenmektedir. Yenilenemeyen fosil yakıtların tükenmesi, yeni enerji 
kaynakları için seçeneklerin bulunmasını gerektirmektedir. Yapay ve doğal 
meşcereler, günümüzde yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak araştırılmakta 
ve değerlendirilmektedir. 
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DPT’nin V. 5 Yıllık Kalkınma Planı, Ormancılık Özel İhtisas Raporu’na göre; 
Türkiye ormanlarının 1982 yılından bu yana ülke tomruk, yapacak, 
endüstriyel ve yakacak odun gereksinimini karşılayamaz duruma geldiği ve 
2030 yılına kadar üretim-tüketim dengesinin sağlanamayacağı tahmin 
edilmektedir. Türkiye ormanları veriminin, ülke odun tüketimini yıllardan beri 
karşılamamasının nedeni olarak, 1972 yılından itibaren eta’nın (hasat 
edilebilir ağaç miktarı -  m3/yıl-ha) üzerinde kesim yapılması 
gösterilmektedir (SARAÇOĞLU 1989). 

Her yıl yaklaşık bir milyon artış gösteren nüfusumuzun orman ürünlerine 
olan gereksinimi karşılamada öz kaynaklarımız gün geçtikçe yetersiz 
kalmakta ve son yıllarda istemin büyük bir bölümü ithalatla 
karşılanmaktadır. Bu açığın kapanması amacıyla, bir taraftan hammadde 
kaynaklarından daha fazla yararlanmak için modern enerji ormanların ülke 
genelinde çeşitli hızlı büyüyen ağaç türleri ile büyük ölçeklerde tesis 
edilmesi, diğer taraftan ağaçlandırma programlarının yılda 300 bin hektar 
gibi büyük miktarlara ulaştırılması gerekmektedir. Ancak, artan odun 
gereksinimini karşılamak için, üretimin artırılması yanında, mevcut üretimin 
en rasyonel biçimde değerlendirilmesi olanakları da aranmalıdır. Bu 
kapsam içerisinde, ormandaki üretim artıklarının, ormanda mevcut ve fakat 
ekonomik olarak değerlendirilmeyen ağaçcık ve çalıların değerlendirilmesi 
olasılıkları araştırılmalıdır. Aynı şekilde, odunun son kullanımına kadar 
işlenmesinde ortaya çıkan artıkları azaltmak ve bu artıklardan ekonomik 
şekilde yararlanmak için gerekli yöntem ve teknolojiler geliştirilmelidir. 

Gerçekte “artık” terimi sübjektif olup, pazar koşularına ve ekonomik bir 
şekilde değerlendirme olanaklarına göre değişmektedir. Nüfusu yoğun olan 
bir bölgede, kendisinden ekonomik olarak yararlanılabilen materyal, nüfusu 
az olan bir başka bölgede ekonomik bakımdan faydasız, yani “artık” olabilir. 
Burada artık olarak tanımlanan materyal, kârlı bir şekilde piyasada 
satılabilir duruma getirilemeyen hammaddedir. Bir diğer anlatımla, odun 
artığı, kendisinden daha yüksek bir değer sağlanabilecek, ancak 
yararlanmanın yetersiz olması nedeniyle daha düşük bir değer elde 
edilebilen materyaldir. Odun artıkları iki kaynaktan elde edilebilmektedir: 

i) Orman Artıkları: Ormanda yapılan üretim sonucu; tomruk, sanayi odunu 
ya da yakacak odun olarak değerlendirilemeyerek ormanda terk edilen kök, 
dip kütüğü, gövde ucu, tepe ve yan dallardan ince olanlar ile devirme ve 
taşıma sırasında parçalanan ağaçlar “orman artığı” sayılırlar. Ağaçlandırma 
için saha temizliği, sıklık ve sırıklık bakımı vb ormancılık uygulamaları ile 
sahadan çıkarılan ve herhangi bir şekilde değerlendirilemeyen ince 
materyal ile ormanda mevcut ve ekonomik olarak değerlendirilemeyen 
ağaç, ağaçcık ve çalılar (orman gülü, sandal, kocayemiş vb.) artık 
sayılabilir. 

ii) Sanayi Artıkları: Kereste fabrikası artıkları, rendeleme ve şekil verme 
atölyelerinde meydana gelen artıklar, kaplama ve kontrplak fabrikası 
artıkları ve testere talaşı olarak kimi zaman tomruk hacmının %50’sine 
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kadar ulaşabilen artık potansiyelidir. Meydana gelen artığın miktarı; 
kullanılan ağaç türüne, biçme yöntemine, kullanılan ekipmana (şerit-katrak), 
tomruğun çap ve boyuna, elde edilmek istenen ürünün boyutlarına ve 
operatörün gösterdiği titizliğe bağlı olarak değişmektedir (ÖKTEM 1989). 

Günümüzdeki gelişmiş teknolojilerin daha etkin kullanımları ile orman 
biyokütlesinden enerji üretimi gerçekleştirilmektedir. Fotosentez ile enerji 
biçiminde depolanan enerji miktarı, dünyanın yıllık enerji gereksiniminin 
yaklaşık 10 katına eşdeğerdir. Bu biyokütlenin en büyük miktarını orman 
ağaçları oluşturmaktadır. İstatistiklere göre (FAO 1978) yıllık orman 
biyokütle büyümesinin yarısı insanlar tarafından kullanılmaktadır. Böylece 
dünya ormanları günümüzde endüstriyel odun gereksinimlerini karşılarken, 
aynı zamanda insan topluluklarının enerji gereksinimlerine önemli katkı 
sağlayabilmektedir. 

Lokal ve bölgesel olarak, doğal ormanlardan elde edilecek olan biyokütle 
enerji üretimi için ekonomik bir kaynak özelliği taşıyabilecektir. İyi nitelikli 
olmayan ormanlar, ağaçlar ve odun artıkları toplumun ve endüstrinin gerek 
duyduğu miktarlarda önemli bir kaynak sağlayamazken, arazi biyokütle 
üretimi için uygun olabilmektedir. Bu gibi durumlarda enerji üretimi için kısa 
idare süreli ormanlara ve odun enerji plantasyonlarına karşı yoğun bir ilgi 
oluşur. 

1. Enerji Ormancılığı Projelerinin Uygulanışı 
Ülkeler dünyadaki yakacak maddelerinin hızla azalan kapasiteleri ve artan 
fiyatları karşısında özellikle 1970’li yıllarda ortaya çıkan enerji krizlerinden 
sonra, yakacak madde açısından bağımlılıklarını azaltabilmek için 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma zorunluluğunu 
algılamışlardır. Ekonomik, doğal, sosyal vb özellikler ile diğer yenilenebilir 
enerji kaynaklarından daha fazla önem kazanan enerji ormanlarının tesis 
edilmesi ve elde edilecek ürünlerin özellikle enerji amaçlı kullanımı ile 
petrol, doğal gaz ve kömüre bağımlılık önemli ölçüde azaltılabilecektir. 

1976 yılında Prof. Gustav Siren tarafından ilk kez İsveç’te başlatılan “Enerji 
Ormancılığı Projesi” ile enerji ormancılığına uygun orman alanları ve 
kullanılmayan tarım alanlarında söğüt, kavak, kızılağaç ve huş türlerinin 
kullanıldığı 19 bin hektar büyüklüğünde enerji ormanları oluşturulmuştur. 
Hektarda ortalama 18 bin çeliğin kullanıldığı enerji ormanı plantasyonları 3-
4-5 yıllık idare süreleri ile işletilmekte, her plantasyonda ortalama olarak altı 
hasat dönemi sonucu dönüş süresi yaklaşık 25 yıl olmaktadır. Güney ve 
Orta İsveç’te verimlilik 10-12 ton/yıl-ha kuru ağırlık (enerji içeriği 4-5 m3 
petrol eşdeğeridir) ölçüsündedir. Enerji verimliliği 15-18:1 oranındadır. 
Bunun anlamı; her birim enerji girdisine karşılık 15-18 birim enerji 
üretilmektedir. Hektarda yılda 8 ton ve daha fazla kuru ağırlığın üretildiği 
plantasyonlarda pozitif ekonomik dönüş sağlanmaktadır. Günümüzde 
İsveç’in enerji gereksiniminin yaklaşık %18’i orman ve tarım ürünlerinden 
karşılanmaktadır (CHRISTERSSON 1999). 
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Kanada ve İsveç, ülkelerinin petrol nedeniyle dışa bağımlılıklarını 
azaltabilmek için dünyada enerji ormancılığı konusunda uygulanan en 
büyük iki projeyi yürütmektedirler. İsveç Hükümeti kısa idare süreli 
ormancılığın bir enerji kaynağı olarak uygulanması için 1976 yılında “Enerji 
Ormancılığı Projesi”nin desteklenmesine karar vermiştir. Kanada Hükümeti 
ise 1976 yılında başlattığı ENFOR (ENergy from the FORest)  projesi ile 
orta ve uzun dönem sonunda enerji ormancılığının ülkenin birincil enerji 
kaynağı olmasını amaçlamıştır. Günümüzde birçok ülke enerji 
gereksinimlerinin %23’e kadar olan kısmını karşılamaktadır (Finlandiya 
%23 oranı ile dünya lideridir). Uluslar arası Enerji Birliği Ormancılık Kurumu 
(IEA/FE)’na  üye ülkeler (Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, 
Finlandiya, İrlanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve ABD) 2050’li yıllarda 
enerji gereksinimlerinin %25-50‘sini enerji ormancılığı ve tarımı ile 
karşılamayı planlamışlardır. Bunun için ABD 100 milyon hektar, Kanada 40 
milyon hektar ve AB 20 milyon hektar alan ayırmıştır.  

Yapay ve doğal ormanlar günümüzde yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak 
araştırılmakta ve değerlendirilmektedir. Gelişmiş teknolojilerin daha etkin 
kullanımı ile orman biyokütlesinden enerji üretimi gerçekleştirilmektedir. 
Modern ısı tesislerinde odun ve tarım materyallerinin yakılması sürecinde 
çevreye petrol, kömür ve doğal gaza kıyasla çok daha az SO2, NOx ve CO2  
bileşiklerinin salınması, biyokütlenin çevre dostu bir enerji kaynağı 
olduğunu vurgulamaktadır. Yanma sonucu oluşan enerji ya elektrik 
enerjisine dönüştürülerek elektrik şebekesine verilmekte ya da ısı 
tesislerindeki su tanklarındaki suyun ısıtılması sağlanmaktadır. Sıcak su 
borularla yerleşim yerlerindeki evlerin, okulların, iş yerlerinin radyatörlerine 
ulaştırılarak merkezi ısınma sağlanmaktadır. Örneğin ABD’de 376 ve 
Finlandiya’da 120 adet birleşik biyokütle ısı ve güç santrallerinde bu 
yöntemle enerji üretilmektedir. 

2. Dünya Genelinde Önemli Odun Enerji Plantasyon Programları 
Finlandiya ve İsveç’te doğal fosil yakacak kaynakları olmadığından, enerji 
ormanları görüşü büyük önem kazanmıştır. Bu iki ülke önemli fosil enerji 
gereksinimlerinin yaklaşık %50’sini entansif işletmenin uygulandığı Söğüt 
(Salix spp.) klonları üretimi ile karşılamayı planlamıştır. Söğütler İrlanda’nın 
plantasyon programında kızılağaç (Alnus spp.) ve kavak (Populus spp.) 
türleri ile önem taşımaktadır. ABD’de kavak, kızılağaç ve akçaağaç (Acer 
spp.) türleri ile çok başarılı programlar gerçekleştirilmiştir. Kanada’da kısa 
idare süreli melez kavak plantasyonu programı ile biyokütle üretimi 
sağlanmaktadır. 

Birçok ülkede verimli ziraat yapılamayan alanların çoğunluğu kısa idare 
süreli plantasyonlar kurmaya uygun bulunmaktadır. ABD’de bu alanın 100 
milyon hektarın üzerinde olduğu ve buradan ülkenin enerji gereksiniminin 
%30’una eşit 4.7 x 109 varil ham petrole eşdeğer bir biyokütle üretiminin 
yapılabileceği saptanmıştır. Kanada’da 20 milyon hektarın üzerinde alanın 
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gıda üretiminde belirgin düşüşe neden olmadan kısa idare süreli plantasyon 
tesisine uygun olduğu saptanmıştır. 

Avrupa ülkelerinde de bu amaca yönelik geniş alanlar bulunmaktadır. 
İrlanda işletilen turbalık alanları enerji ormancılığı amacıyla kullanmayı 
hedeflemektedir. Finlandiya ve İsveç’te enerji amaçlı söğüt plantasyonları 
turbalık alanlarda ve ticari tarım alanlarında kurulmaktadır. Almanya gibi 
yoğun insan yerleşiminin bulunduğu ülkelerde tarım için uygun olmayan 
alanlarda yoğun olarak kısa idare süreli plantasyonların yetiştirilebileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca eski tarım alanlarının kısa idare süreli 
plantasyonlara çevrilmesi durumunda, ileride gıda gereksiniminin artması söz 
konusu olduğunda bu alanların yeniden tarım alanlarına 
dönüştürülebilecekleri görüşü söz konudur. 

Kısa idare süreli plantasyonlar için kullanılacak ağaç türlerinin; yetişme 
ortamı koşullarına uyum sağlaması, önemli böcek ve mantar zararlılarına 
karşı dayanıklı olması, gençlikte hızlı büyümesi, vejetatif (sürgün büyümesi) 
olarak hızlı büyüme yeteneğinde olup, hasattan sonra sürgün vererek 
kolayca yeniden üretim sağlaması gibi özelliklerinin bulunması 
gerekmektedir. Bu nedenle yapraklı türler ibreli türlere göre bu 
plantasyonların kurulmasına daha uygun olmaktadır. Ülkemiz gibi ılıman 
iklim kuşağında bulunan ülkelerde yetiştirilen plantasyonlarda kullanılan ve 
araştırılan türler; kavak, söğüt, kızılağaç ve okaliptustur. Kavak ve söğüt 
klonları diğer türlere göre çok uzun süredir kısa idare süreli kültürlerde 
büyük oranda kullanılmıştır. Bu ağaç türlerinin çok sayıdaki klonları ılıman 
iklim bölgelerinin çeşitli yetişme ortamı koşullarına uyum sağlamaktadır. 
Kısa idare süreli plantasyonlara yönelik olarak kavakta genetik ıslah 
çalışmaları uzun zamandır yapılmakta olup, söğüt, kızılağaç ve birçok ağaç 
türlerinde genetik ıslah çalışmalarına başlanılmıştır (SARAÇOĞLU 2002).  

3. Türkiye İçin  Enerji Ormancılığının, Biyokütle ve Biyoenerji  
Üretiminin Önemi 

Ülkemizde de modern enerji ormancılığının başlatılması, kurulacak  
biyokütle  ısı ve güç santrallerinden  ısı ve elektrik  enerjisi üretilmesi 
amaçlanarak Orman Genel Müdürlüğü’ne yaptığım öneri üzerine 1977 
yılında başlatılan Türk-İsveç Enerji Ormancılığı Projesi ne yazık ki 
gerçekleştirilememiştir (SENNERBY-FORSSE 1986; SARAÇOĞLU 1991, 
2002). TC Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün 12 yıl 
aradan sonra hazırladığı “Yenilenebilir Enerjide Orman Biyokütlesinin 
Durumu”  başlıklı raporu Kyoto Protokolü koşullarını da dikkate alan ileriye 
dönük önemli bir gelişmedir (OGM 2009). 

Ülkemizde de devlet orman alanlarında ve özel şahıs arazilerinde, özellikle 
köyden şehre göç ya da yeteri tarımsal kazanç sağlanamadığı için boş 
bırakılan yüz binlerce hektar büyüklüğündeki tarım arazilerinde, hızlı 
büyüyen kavak, söğüt, kızılağaç, okaliptus, akasya, meşe gibi ağaç türleri 
ile modern enerji ormanları kurulursa hektarda yılda 60 tona kadar odun 
üretilebilecektir. Böylece ülkemizde kısa zamanda yüz binlerce hektar 
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alanda ormanlar kurulacak, üretilen odunlar ülke genelinde kurulacak 
yüzlerce ısı ve güç santrallerinde yakılarak elektrik ve ısı üretilebilecek, 
ailelerin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlanabilecek, on binlerce kişi 
istihdam edilebilecek, toprak erozyonu azaltılabilecek ve ormanların diğer 
birçok fonksiyonundan yararlanılabilecektir. 

Ormanlarımızın fotosentez kapasitesi, ülkemizden atmosfere salınan CO2  
miktarının azaltılmasında belirleyici tek kaynak özelliğine sahiptir. 
Uluslararası antlaşmaların yakın gelecekte TC devletine de dikte ettireceği, 
uygulamaktan kaçınamayacağımız kuralları ile ülke CO2  üretimi ve 
atmosfere salım miktarlarının belirlenen üst sınır değerlerinin altında 
tutmamızda, ormanlarımız ve kurulacak modern enerji ormanlarının 
fotosentezle CO2  bağlama kapasitesi damgasını vuracaktır.   
Orman Genel Müdürlüğü uygun orman alanlarında hızlı büyüyen yapraklı 
ağaç türleri ile kuracağı enerji plantasyonlarından elde edilecek odun 
miktarı ile ormanlardan bakım ve hasat çalışmaları ile ortaya çıkan 
dal+kabuk+uç parça gibi materyali kurulacak biyokütle santrallerine satarak 
bütçesine ek önemli bir gelir kaynağı sağlayabilecek ve santrallerin 
hammadde gereksinimine katkıda bulunabilecektir.    

Türkiye’nin 25 milyon hektar tarım ve 20,7 milyon hektar orman alanında 
toprak derinliği fazla, toprak su tutma kapasitesi yeterli, eğimi az, besin 
maddesi bakımından zengin tarım ve orman topraklarında, 100 bin km 
uzunluğundaki akarsu çevrelerinde, taban suyu seviyesi yüksek, ıslak ve 
bataklık arazilerde, tarım alanlarının sınırları boyunca yetiştirilecek kavak, 
söğüt, kızılağaç, okaliptus, akasya ağaçlarının 3-5 yıllık idare süreleri ile 
modern baltalık işletmeciliği ile yetiştirilmesi ve ürünlerin kurulacak 
biyokütle santrallerine satılması ile vatandaşlar sürekli gelir elde 
edebilecek, sosyo- ekonomik açıdan güçlendirilebileceklerdir 
(SARAÇOĞLU 2006). 

Modern enerji ormancılığı ile hızlı büyüyen yapraklı ağaç türlerinden 
oluşturulan baltalıklardan yılda hektarda ortalama 20 ton odun 
üretilebilirken ülkemizdeki bozuk baltalıklarda bu miktar sadece 150 kg dır. 
Bu durum dikkate alındığında 4 milyon hektar büyüklüğündeki, ülke orman 
alanının %20’sini içeren, bozuk baltalık orman alanlarını ülke ekonomisine 
katkısı bulunmamakta ve arazi üretim dışı tutulmaktadır. Diğer bir deyimle, 
modern enerji ormancılığı ile odun üreten ülkeler, hektarda ülkemizdeki 
bozuk baltalık ormanların üretimin yaklaşık 130 katı kadar üretim 
sağlamaktadır. Yakacak odun üretimi açığı olan Türkiye’de bozuk baltalık 
orman alanları, boş bırakılan ya da tarım ürünü verimi az olan tarım 
arazilerinde, sulak alanlarda hızlı büyüyen ağaç türleri ile modern enerji 
ormancılığı uygulamalarına bir devlet politikası olarak başlamak ve bu 
amaçla IEA’ya üye olunarak modern enerji ormancılığının ülke genelinde 
geliştirilmesi için ortak projelere başlanılması gerekmektedir. Böylece 
yaklaşık 4 - 5 milyon hektar alanda milyonlarca ton ek odun üretilebilecek 
ve kurulacak biyokütle santrallerinde yakılarak elektrik ve ısı enerjisine 
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dönüştürülebilecektir. Üretilen enerji karşılığı petrol, doğal gaz ve kömür 
ithalatı azaltılabilecektir.  

Türkiye’nin toplam biyokütle enerji potansiyeli yaklaşık 32 MTEP 
eşdeğeridir. Kullanılabilir biyoenerji potansiyeli ise yaklaşık 17 MTEP’dir. 
Kullanılabilir biyokütleden üretilebilecek elektriğin net değeri 4,4 milyar USD 
ve üretimde çalışabilecek iş gücü ise 160.000 kişi olacaktır (SARAÇOĞLU, 
2009a). Türkiye’de son yıllarda biyokütlenin enerji üretiminde kullanılması 
konusunda birçok çalışma yapılmaktadır. Odun, fındık kabuğu, tarımsal 
atıklar, atık kağıt ve buğday samanı, çay atıkları, zeytin çekirdeği ve posası 
enerji üretiminde kullanılmaktadır. Biyokütle enerji kaynakları içerisinde 
yakacak odun en ilginç olanı olarak dikkat çekmektedir. Odunun Türkiye’nin 
toplam enerji üretimindeki payı %21 oranı olarak yüksektir ve onun çevirim 
teknikleri ile yararlı enerjiye dönüştürülmesi göz ardı edilmemelidir. 
Yakacak odun Türkiye’nin beşinci en büyük enerji kaynağı ve kırsal 
kesimdeki 6.5 milyon evin ise birincil ısı kaynağıdır.   

Orman ve tarım ürünleri ve atıklarının, kullanılmayan odun kökenli 
malzemelerin, besin maddesi atıklarının (sert meyve kabukları, zeytin 
çekirdeği ve posası vd) biyokütle santrallerinde yakılması ile Türkiye’nin 
elektrik ve ısı üretim  potansiyeli artırılabilecektir.  

Ülkemizde 2008 yılında OYKA Çaycuma Kağıt Fabrikasında odun 
kabukları, yonga odun ve fındık kabuğunun yakılarak elektrik ve ısı üretilen 
ilk birleşik biyokütle ısı ve güç santrali 32.5 MWısı ve 10 MWelektrik üretim 
kapasitesi ile enerji üretimine başlamıştır. Ayrıca ayçiçeği kabuğu, pamuk 
ve zeytin çekirdeği, odun yongaları, talaş, sunta ve MDF parçaları, çay 
sapları gibi biyolojik atık maddelerinin yakılarak ısı enerjisine 
dönüştürüldüğü toplam 65 MWısı enerjisi üretim kapasitesine sahip 
biyokütle santrallerinde ısı enerjisi üretilmektedir. Bu tür santrallerin 
sayılarının yüzlerce olabilmesi ve üretecekleri enerji ile ülke enerji 
gereksiniminin önemli bir bölümünün karşılanabilmesi için, TC 
Hükümetlerinin, dünyanın biyoenerji üretiminde önde gelen ülkelerinin 
kendi ülkelerinde sağladıkları gibi, çeşitli teşvik ve desteklerine gerek 
duyulmaktadır. Ülke genelinde kurulacak biyokütle santrallerinde üretilecek 
elektrik ulusal şebekeye verilecek, sıcak su ile de merkezi ısınma 
sağlanabilecektir. Böylece ülkemizin enerji üretim potansiyeline biyokütlenin 
önemli bir katkısı olabilecektir. 

Türkiye’de enerji yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları (YEK) Yasa Tasarısı’nın kabul edilerek yürürlüğe girmesi 
durumunda, biyokütleden üretilecek elektrik için  kWh başına ilk 10 yıl 14 
cent-Euro ve sonraki 10 yıl için 8 cent-Euro’luk bir devlet alım garantisinin 
sağlanması ile özel sektör tarafından kurulacak birleşik biyokütle ısı ve güç 
santralleri sayısında patlama gerçekleşebilecektir.   
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TÜRKİYE’NİN AÇIKLARI ÇERÇEVESİNDE BİYOKÜTLE İLE 
ENERJİSİNİN ÖNEMİ 

A. Ergin DUYGU* 
GİRİŞ 
Türkiye’nin açıkları denince ilk akla gelenler doğal olarak dış ticâret açığı, 
istihdam ya da konut, öğretmen ve derslik açığı gibi güncelliğini koruyan 
konular olmaktadır. Çünkü çağdaş uygarlık, popüler kültür ve siyaset ile 
medya üretim, reklâm ile pazarlama ve satış, tüketim üzerine kurulmuştur. 
Günümüzde artık “yeşil” pazar oluşturma ve satış da modalar arasına 
girmiştir. Bu “yeşil” etkinlikler de farklı tonlara sahiptir, çünkü seçicidirler. 
Satılabilir, kârlılığı yüksek ve mevcut altyapı ile üretimine kolay geçilebilir 
ürünler üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir.  

Stratejik ve politik karar vericiler için de aynı yaklaşım geçerli olmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerin parasal, teknolojik ve politik olduğu kadar medyatik 
güçleri de bu yaklaşıma uygun şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle de 
biyokütle ve enerjisi hidroelektrik, rüzgâr ve güneş, ya da jeotermal enerji 
gibi yenilenir kaynaklar kadar popülerlik kazanamayan bir konu olmaktadır. 
Biyokütle enerjisi bu diğer alternatifler gibi temiz enerji kaynağı değilse de 
bazı yönleri ile daha “ekolojik” ve sosyal açıdan daha yararlı bir kaynaktır. 
Burada irdelenecek olan konu da, artısı ve eksisi ile biyokütle ve enerjisinin 
günümüz koşullarındaki konumunu irdelemek olacaktır.  

Bilindiği üzere görünen köy kılavuz istemez, bilimsel etkinliklere, teknolojik 
ürünlere gerek duyulmaz, fakat göremediğimiz köye varabilmek için pusula, 
harita kullanılır. Bilimsel değerlendirme optimum çözüme gerek 
duyulduğunda ağırlığını hissettirir. Biyokütle enerjisi de çeşitli çevre 
sorunlarının yanında sosyoekonomik sorunlara optimum çözüm arayışları 
çerçevesinde değerlendirildiğinde çeşitli yararlar sağlayabilen bir yöntem 
olarak öne çıkmaktadır. Sonuç olarak küreselleşmiş sorunlar yumağını tek 
başına ve sürekli olarak çözebilecek bir yöntem değildir, fakat farklı 
sorunların çözümüne katkı sağlayabilen yönleri ile değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

1. Günümüzdeki Reel Açık Sorunları 
Özellikle ekoloji, çevre sorunlarıyla ilgilenenlerin iyi bildiği gibi bu sorunlar 
artan bir ivmeyle büyümektedir. Yaşamını sürdürebilmek kaygısını taşıyan 
geniş kitlelerden kaymak tabakaya kadar herkesin ilgi alanına giren konu 
ise parasal boyutudur. Bu nedenle çevre sorunlarının ekonomisi konusunu 
özetlemekte yarar olabilir.  

                                                 
* Ankara Üniv. Fen Fak. Biyoloji A.B.D., Fen Bilimleri Enstitüsü., Sosyal Bilimler 
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Büyüme ile kalkınma birçok zaman birbirine karıştırılmakta, kalkınma 
büyüme anlamında kullanılmaktadır. Dışalımın artışı nedeniyle de ekonomi 
büyümekte, tarımı ve sanayisi olmayan bir ülke petrol satışı veya sağladığı 
borç dövizle, dış alım, harcamalarla.da.büyüme..gerçekleşebilmekte, 
kalkınma ise eğitim, sağlık gibi yıllar sonra gelir sağlayabilecek yatırımları 
da içerir, sürdürülebilir kalkınma içinse fosil yakıtla çalışan taşıtlar, çevre ve 
halk sağlığına zararlı tesis yatırımları ilerideki zarar giderme bedeli 
nedeniyle küçülme demektir denmektedir (GEIGNEL, 2009). Aynı yaklaşım 
ekonomik büyümede de kendisini büyüme ve sürdürülebilir büyüme 
ayırımında göstermektedir. Aynı kaynakta anımsatıldığı üzere Brundtland 
Raporu da sürdürülebilir kalkınmayı “…bugünün gereksinimlerin karşılarken 
gelecek nesillerin kendi gereksinmelerini karşılama yeteneklerini ortadan 
kaldırmayan kalkınma” olarak, “yaşayan nüfustaki adaletsizliklere 
değinmeden tanımladığı gibi doğal sermayeyle üretim sermayesinin 
dengesini gözetir, çevre tükenişinin giderilemez maliyetleri gelecek 
kuşaklara taşınmamalıdır” der. Nasıl ulaşılacağı ise temel sorundur ve 
henüz uygulanabilir bir çözüm geliştirilememiştir. Çünkü günümüzdeki 
gelişmiş, geri kalmış ve gelişmek isteyen ülkeler ilişkileri ile kârlılık, 
yararlılık farklılıkları baskındır. Örneğin gelişmişlik göstergelerinden olan 
kişi başına enerji tüketimi, otomobil kullanımı üretim ve kullanımın fosil yakıt 
kullanımı ve atık ve artıklarının, salımlarının dışsal maliyetini göz önüne 
almamaktadır.  

İklim ve değişimlerinin güneşin etkilerinden atmosfer bileşimi, topoğrafya, 
bitki örtüsü, okyanus akıntıları gibi değişkenlerle karmaşık ilişkilerinin  
"kaotik" özellikleri nedeniyle öngörülerin çok kesin olamayacağı, ancak 
gidiş yönü ve hızı hakkında tutarlı sonuçlara ulaşılabileceği, "Kaos Kuramı" 
ve temel önermeleri olan düzenlerin de düzensizlik yarattığı, düzensizliğin 
de bir düzeninin olduğu, düzensizlikten de düzenliliğin doğduğu, doğan yeni 
düzenin kendiliğinden gelişen bir süreçte kestirilemez bir yönde gelişmesi 
özelliklerinin iklim için geçerliliği vurgulanmıştır (MUDELSEE ve 
STATTEGGER, 1994). Aynı şeyin tüm çevre sorunları için geçerliliği açıktır. 

Örneğin paleoekolojik verilere dayanarak, iklim değişimine biyotik tepkilerin 
incelenmesi 14 000 – 10 000 yıl arasındaki buzul çağının son dönemindeki 
kuraklıklar nedeniyle hâkim odunlu örtüsünde düzenli yangınlara neden 
olduğu, günümüzdeki yangın sıklık ve şiddetiyle büyüklüklerinin de bitki 
örtüsü ve karbon çevrimi dinamikleriyle açıklanabildiğini belirtilmiştir 
(KOVARIK, 2006; Sugden 2008). Küçük Buzul Çağı'ndaki değişimlerin de 
1°-2°C düzeyinde olduğu aktarılarak, nem dengesi değişiminin yeterli 
koşulları oluşturduğuna dikkat çekilmiştir. El Nino ve La Nina’nın da iklim 
değişimiyle giderek sıklaşan ve etkileri büyüyen iklim olayları olduğu 
vurgulanmıştır (SRINAVASAN 2006). Bu kaynaklarda ısınmayla kuraklık, 
fırtına ve sellerde artış, sonucunda Afrika'da süreli ve şiddetli kuraklık, 
yalnızca ABD’de 3.5 milyon ha orman yangını, yerlerini alan çayır ve tarım 
alanlarında yangın sıklaşma ve şiddetlenmesi, örneğin G. Amerika’da 
1850–85’te %50 artışı ve yanan alanların yılda %15-40 oranında 
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yükselmesi eklenmiştir. Ayrıca yangınlarda gaz ve tânecik salımlarının 20. 
asırda 3-4 kat artışının, sera etkisi ve ozon seyrelmesine katkısı yanında 
toprak kimya ve mikrobiyotasını bozması geribeslemesine dikkat çekilmiştir. 
Yalnızca ABD’de 100 milyar dolardan fazla maddî zarar, 6 milyon ha orman 
kaybı bilgisi eklenmiştir.   

2006’da değişimin ABD’ye maliyetinin 21. asır sonuna kadar doların 
2002’deki değeriyle 20 trilyon dolara ulaşacağı, küresel ölçekte de 74 
trilyon olacağı hesaplanmış; öte yandan EIA enerji sektörünün hedefe 
ulaşması için yenilenir enerjiye ağırlık vermek üzere 50 trilyon dolara kadar 
harcama gerektiğini açıklamıştır (ACKERMAN, 2006).   

2000 yılındaki Davos toplantısında “Pilot Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi” 
raporu kabul edilmiş, gerekliliği şöyle açıklanmıştır (JOHNSON ve ark.ları, 
2000): Ekonomilerin çevresel sürdürülebilirliği,  kalkınma potansiyel ve 
başarılarının ölçütü olabileceği, temel bileşenleri olan 64 göstergenin esas 
alınarak hazırlanacağı bildirilmiştir. Ekonomik hedef-çevresel etki 
değerlendirmeleri bileşiminin çelişkileri ortaya çıkarabileceği de eklenmiştir. 
Orta ve uzun vâdede çevresel sürdürülebilirliğin ekonomik başarıları tersine 
çevirebileceği vurgulanmıştır.  

Finlandiya bu endeksin en başarılı ülkesi olarak seçilmiştir, ki Finlandiya 
ana konumuz olan biyokütle enerjinden yararlanma konusunda da lider 
ülkedir (ANONİM 1, 2008;  JOHNSON ve arkadaşları). 

Modelin 1993-1999’da 56 ekonomi verileri ile test edildiği, değişkenler 
arasında hava kalitesi ve kirletici azaltma kapasitesi, su miktarı ve kalitesi, 
dışarıya giden ve gelen kirleticiler, susuzluk ve baskısına direnme 
kapasitesi, biyoçeşitlilik, orman varlığı, karasal ekosistemlerin baskıya 
direnci ve azaltma kapasitesiyle atık ve tüketim baskıları ile azaltma 
potansiyeli,.duyarlılık, enerji verimliliği gibi bir çok konunun yer aldığı, 
önemli konulardan birinin verilerin şeffaflığı paylaşımı olduğunu 
vurgulamıştır.  

Önemli değişkenlerden biri “Ekolojik Ayakizi” hesabıdır. 1996’da ortaya 
atılan kavram bir insan, topluluk, ülke, hattâ insanlığın ekolojik baskı ölçütü 
olarak ortaya konmuş ve "Ecological Footprint Network" doğmuştur 
(ANONİM 2, 2003). Doğal kaynak tüketimi, artık ile atık üretimi 
teknolojileriyle varlığın sürdürebilirliğinin ölçülebilir şekilde değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Çevre eğitimi, duyarlılığı, adalet ve eşitlik düzeyi, çevresel 
etkiler, biyoçeşitlilik ve baskılanması, su, ormanlar, enerji üretimiyle 
dağılımn homojenitesi, çevresel etkileri gibi 60 kadar değişken ve ilişkileri 
hesaba katılarak “Sürdürülebilir kalkınma” gerçekçiliği çevresel etkilerin 
giderilebilme kapasitesi sorgulanır. Sorgulama doğaya baskının biyolojik 
üretkenlikle  kompanse edilebileceği alanı, hacmi hesaba katarak yapılır. 
Buna göre günümüzde çevresel baskıyı giderebilecek arazi küresel 
ortalaması 12 ha/kişi olup, biyosferin yıllık biyolojik tüketimi karşılayabilmesi 
için 16 ay/yıl süreye gerek gösterdiği doğal giderim stoğunun artan ivmeyle 
yok edildiği sonucuna ulaşılmıştır..Sonuçta “küreselleşme” ile ekolojik ayak 
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izlerinin de taşındığı ortaya çıkmakta, sürdürülemezlik göstergesi ekolojik 
ayakizi açığı, açığı yatırım gücü ve bilgi birikimine sâhip olmayan ülkeleri 
tehdit etmektedir. Hesaplara göre insanlığın ortalama ekolojik ayakizi 2,9 
ha, bir Alman’ınki 6,0, Amerikalı’nınki 12,5 ha’dır ve insanlığın nüfus artışı 
olmadan ABD düzeyinde yaşam standardı için dört Dünya gereklidir. 
Türkiye’nin ekolojik açığı, en büyük açığa sahip olan ABD’nin 4,1 olan 
açığının %44’ü kadar, 1,8; gelir düzeyi, üretimi ve teknolojisi ise 
karşılaştırılamaz. 

Öte yandan AB üyesi gelişmiş ülkelerin açıkları da yüksektir. Dünya 
ortalaması 0.4 iken Avusturya’nın 2,0, Danimarka’nın 2,3, Fransa ve 
İtalya’nın 2,4, Almanya’nın 3, Birleşik Krallığın 3,4, Hollanda’nın 
0.4’tür..2001 Davos Toplantısı'nda gelişenlerin sürdürülebilir endeksdeki 
durumlarını en azından koruyarak kalkınmaya güçlerinin yetip yetmeyeceği 
de tartışma konusu olmuş, ilişkinin doğrusal olmadığı belirtilmişse de, 
varlığı gösterilmiştir.  

2. Ekolojik Açığı Kapatma Girişimlerine Örnekler ve Biyokütle  
Enerjisi 

Ayrıntılı bir çalışma olan “Kanada Hükümeti İklim Değişikliği Etkileri ve 
Uyum Programı, Genel Durum-İklim Değişikliğine Nasıl Uyum 
Sağlayabiliriz? Uyum Planı”nı 2004’te yayınlamıştır (ANONİM 3, 2004). 
Kanada İklim Değişikliği Adaptasyon Fonu-CCAF “ana amaç en iyi 
çözümleri geliştirmektir” diyerek bölgelerle ekonomik etkinliklerine göre 
planlama olanakları, risklere göre uyum önlemleri sürdürülemez 
etkinliklerden vazgeçmek ve alternatif geliştirmek; uyumun maliyeti azaltıcı 
bölge, sosyal yapı belirleme; saydam ve katılımcı etkinlikler; ekonomik, 
toplumsal ve çevresel bedeli azaltmak genel önlem kategorilerini 
açıklamıştır. Gelişmişlik açısından Türkiye’ye yakın olan Tunus; iklim 
değişimi, kuraklaşma ve çölleşme etkilerini azaltmayı turizmi korumayla 
birleştirmiştir (ANONİM 4, 2003). Planın başlıkları enerji, endüstriyel proses 
ve  tarım  ile ormancılık,.su kaynakları ve turizmdir. 

Kuramsal olarak fotosentez ürünleri ile dönüşüm ürünlerinin yakılmasıyla 
açığa çıkan karbondioksit atmosferden alınmış olduğundan, biyokütleden 
enerji elde edilmesi sırasında çevre ve iklim CO2 salımı açısından teorik 
olarak korunmuş olmaktadır, fakat enerjinin mikrotanecik salımına neden 
olmayacak yöntemlerle elde edilmesi gerekmektedir. Çünkü küresel 
ısınmanın ve sonucu olan kuraklaşmanın bir ayağını da fosil yakıtlar 
yanında orman ve çayır yangınları da dahil olmak üzere aktüel biyokütlenin 
yanması sırasında salınan is ve dumandaki danecikler oluşturmaktadır.  
ABD Enerji Bakanlığı Argon Laboratuarı tarafından yayınlanan “Küresel 
Loşlaşma, Sıcak bir İklim Konusu (Global Dimming: A Hot Climate Topic)” 
başlığını taşıyan makalesinde Liljegren (2004) konunun bilimsel tarihçesinin 
1985'e kadar uzandığını, mikro daneciklerce güneş ışınlarının 
engellenmesinin nüfus yoğunluğu ve hava kirliliği yüksek Hong Kong'da 
%37'ye ulaştığını, ancak 1990'larda irdelenmeye, 2001 sonrası ilgi 
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çekmeye başladığını söylemektedir. Daneciklerin tam yanmama ürünü 
olup, yoğunlaştıklarında güneş ışınlarını soğurarak ısındıkları, bulutlardaki 
nem damlacıklarını üzerlerine yapıştırarak nemli bulutların yeterince 
soğuyup birleşerek yer çekimi etkisine girecek damlalar oluşturmasını 
engellediğini belirtmektedir. Isınma ve kuraklaşmayı, aşırı yağışları 
arttırdıklarını, daha kalın, yağışsız bulutlar veya bulutlanmanın 
engellenmesi gibi iklimle ilişkilerinin çok karmaşık, önlem almanın zor 
olduğuna dikkat çekmektedir. NASA’nın Afrika, Güney ve Kuzey Amerika 
ile Avrupa üzerindeki etkilerinin önemli düzeyde olduğunu belirlediği 
bilgisini vermesine karşılık, arazi kullanımı değişikliklerinin de katkısı olan 
gelişme hâlâ resmi gündemde değildir (MERCADO, 2009).   

Bu bilgiler doğa yangınları ve ilkel ya da taşıtlarda yakılan biyokütle enerjisi 
tüketiminin sorgulanması gerektiğini göstermektedir. Bu konuda 
hazırlanarak AB Parlemento’suna sunulmuş olan ayrıntılı raporda çevresel 
sürdürülebilirlik ve biyokütle enerjisi, Kyoto Protokolu hedeflerine ulaşmada 
enerji ve AR-GE ilişkilerini irdelemelerinde yer almıştır (PARRY ve 
arkadaşları 2009). Raporda AB’nin temel hedeflerinden olan biyokütle 
enerjisi payı artırımı çerçevesinde geniş ve özellikle verimsizleşmiş 
alanlardaki uygulamanın ve enerji üretiminin fizibilitesi yapılmıştır. 
Ekonomik ve çevresel etkisi düşük sistemlerin önemi, sosyo-ekonomik 
katkıları irdelenmiştir. Çarpıcı bir nokta, gelişmiş kıtada tam yanmanın 
sağlanamadığı yakma sistemlerinden salınan mikrotanecik kirliliğinin yılda 
100 000 ölüme neden olduğudur. Sera gazları salımı açısından ise modern 
biyokömür üretimi teknikleriyle kullanıldığında biyokütle enerjisinin net şekilde 
soğurma sağladığı gösterilmiştir.  

2006 yılında Avrupalı liderler de iklim değişimi ile savaşım, kalkınmanın 
sürdürülebilirliği ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile dışa bağımlılığı 
azaltmak gibi amaçlarla biyokütle, hidroenerji gibi yenilenebilir 
kaynaklardan kendi enerji ihtiyaçlarının %20’sini sağlamak için AB 
genelinde bağlayıcı bir hedef belirleyerek imza altına almışlardır (ANONİM 
5, 2006). Enerji arzını uygun mâliyette sağlayarak ekonominin rekâbet 
gücünü arttırmak, iklim değişimi ve çevre kirliliği ile mücadele, çevreyi 
koruyarak kalkınma potansiyelini büyütmek güncel hedefine ulaşmak için 
biyokütle yetiştiriciliği ve biyoenerji üretiminin geliştirilmesi gerekli 
görülmektedir. AB de aynı yönde strateji geliştirerek Beyaz Belge ile 
uygulamaya koymuş, 2007 yılında her üye ülkenin 2020 yılına kadar 
taşımacılıktaki payını %10’a, geneldeki payını  %20’ye çıkartmayı 
hedeflemiştir. 

Türkiye’nin artan nüfusu, büyüyen kentleşme oranı, gelişen sanayisiyle 
birlikte hızlanan sera gazı emisyonu artışı yanında kuraklaşma, erozyon ve 
çölleşme, ormansızlaşma ve biyoçeşitlilik ile ekosistem kaybı, kırsal 
istihdam azalışı ve fakirleşme, hava, su ve toprak kirliliği sorunları olduğu 
bilinmektedir. Bu riski göstergesi gelişmelerin etkilerinin azaltılmasına 
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biyokütle yetiştiriciliğinin çeşitli katkı potansiyeli BM, FAO ve AB tarafından 
belirtilmiştir (MULLER, 2009).  

Ekolojik Ekonomi’nin önemli bir öğesi dışsal mâliyettir. Örneğin AB 
tarafından da biyokütle yetiştiriciliğinin, biyokütleden enerji üretiminin, 
tüketiminin ve taşınımının çevre ve sağlık üzerine olabilecek önemli 
etkilerinin bedeli belirlenmekte; tüm bu negatif dışsallıklar, biyokütle enerjisi 
üretimi maliyetine katılarak içselleştirilmeye çalışılmaktadır (KOSUGI et al., 
2009). Bu yaklaşım ekolojik dengeler üzerinde etkili olan tüm konularda da 
geçerlidir ve işsizlik, fakirleşme, ekolojik göçler gibi sosyal konuları da 
kapsamaktadır. Biyokütle enerjisi ve enerji bitkisi yetiştiriciliğinin hızlı 
ekonomik büyüme ve kalkınmanın sürdürülebilirliğiyle çevresel ve sosyal 
sorunlara katkısından yararlanma konusunda titiz olan Çin de biyokütle 
enerjisini bu şekilde geliştirmeye çalışan ülkelerdendir (ZHIGANG, 2009). 

2005 yılında yayımlanan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un, 2. Madde 9. 
Paragrafı’nda biyokütle enerji kaynakları olarak organik, bitkisel yağ atıkları, 
tarımsal hasat artıkları, tarım ve orman ürünleri ve işlenme yan ürünlerden 
elde edilen katı, sıvı ve gaz yakıtlar tanımlanmaktadır. 1. Çevre ve 
Ormancılık Şurası Kararları 73. paragrafta da emisyonların azaltılmasında 
sektörel önlem ve politikaların geliştirilmesi için Ulusal İklim Değişikliği 
Eylem Planı’nın hazırlanmasının, 74. paragrafta yenilenebilir kaynaklar 
arasında enerji ormanları gibi kaynaklarla ilgili AR-GE’nin arttırılması, 
potansiyellerinin değerlendirilmesi, birincil enerji ve elektrik üretimindeki 
paylarının arttırılması için sayısal hedefler belirlenmesi gereği üzerinde 
durulmuştur. 6. Madde’de de su havzaları, orman ekosistemi alanlarında 
çok amaçlı sürdürülebilir orman ekosistemi planlama ve yönetimi için 
endüstriyel plantasyonlara dayalı, hızlı büyüyen ağaç türleriyle yapılacak 
özel ağaçlandırmalar ve modern enerji ormancılığı teşvik edilerek, biyokütle 
esasına dayalı, modern enerji ormanı tesisi çalışmalarında planlanan enerji 
santrali de dikkate alınarak uygulamaya başlanılması, özel sektör ve orman 
köy kooperatiflerini özendirecek düzenlemelerin yapılması gerektiği 
vurgulanmıştır. Bu tabloya karşın 2007 yılında yayınlanan Türkiye 
Cumhuriyeti İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi Enerji Politikaları ve 
Önlemleri bölümünde konu yenilenebilir kaynaklar alt başlığında yer 
almamıştır (ANONİM 6, 2007).  

Biyokütle ve yakıtlarının faydaları ile risklerini inceleyen Sürdürülebilir 
Biyoenerji Raporu içinde ise, bitkilerden yakıt elde etme yönteminin hem 
insanların yaşam koşulları, hem de çevre üzerinde ciddî etkileri, yararları 
olabileceğine dikkat çekildiği aktarılmakta ve desteklenmektedir 
(KARLSSON, 2007). FAO bu raporda, dünyanın birçok yerinde bitkilerden 
yakıt elde etmek amacıyla hızla adım atılmasının yarardan çok zarar 
getirebileceği uyarısında bulunmuş, gıda tarımı alanlarının enerji bitkilerine 
ayrılmasının endişe verici olduğu, ancak doğru politikalarla uygulandığında 
yararlı olacağı belirtmiştir. Hızla, kârlılık hedefli ve çevresel etkileri göz ardı 
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eden yaklaşımların orman tahrîbatını hızlandıracağı, küçük tarım 
işletmelerinin kaybına neden olabileceği, gıda sıkıntısını ve yoksulluğu 
arttıracağı vurgulanmıştır. Nitekim 2008 yılındaki gıda fiyatları artışı ile bu 
tartışma alevlenmiş, O’hara (2003) ise daha önce biyorafineri teknolojisinin 
bu sorunlara çözüm getirilebileceğini ileri sürmüştür. Bu tesisler petrol 
rafinerilerindeki gibi biyokütledeki maddelerin ayırılarak herbirinin 
olabildiğince farklı amaçlarla değerlendirilebilmesini sağlama amacını 
güden ileri teknoloji yoğun tesisler olarak kurulmaktadır (ANONİM 7, 2008).  

3. Akılcı Yöntem Seçimi 
Bu noktada modern biyokütle enerjisi konusuna ilk giren ülke olan ABD’nin, 
bitki örtüsünü bu amaçla tarayarak, bölgesel ekolojik koşulları da göz 
önüne almak suretiyle en uygun ve yerli tür seçimine 1978 yılında başlamış 
olmasını vurgulamak gerekir (CUSHMAN ve arkadaşları 2003). 10 yıl süren 
denemelere dayanan araştırmaların sonucu da aynı görüşü paylaşmaktadır 
(TILMAN ve ark. 2006): “Karışık çayır otları, mısır etanolü ve soya 
biyodizelinden daha iyi kaynaktır” başlığı da varılan bu sonucu 
vurgulamaktadır. 1998 yılında yayınlanan ve adının Türkçe karşılığı “Enerji 
Bitkisi Türleri, Kullanımları ve Çevre ile Kalkınmaya Etkileri” olarak 
verilebilecek olan 320 sayfalık kitapta yer alan 49 familyadan verilen 
215’den fazla tür, ülkemiz gibi biyoçeşitliliği yüksek bir bölge için ümit 
vericidir (EL BASSAM, 1998).  Benzeri listeler AB’in “Biomatnet” ve ABD 
Tarım Bakanlığı web siteleri gibi çeşitli kaynaklarda yer almaktadır 
(AUGUSTUS, 2003; Anonim 8, 2008, Anonim 9, 2009). Ülkemizde 
yapılmamış olmasının nedeni de bellidir. 
Aynı şekilde BM Raporu da biyoyakıtların ciddi faydalar sağlayabileceğine 
dikkat çekmekte; tarım ve ormancılık atık ve artıkları yanında organik olan 
evsel, endüstriyel atıklar ile çalışan küçüklü, büyüklü enerji üretim 
tesisleriyle kırsal nüfusun refahının yükseltilebileceğine işaret etmekte; 
büyük ölçekli enerji tarımının erozyona neden olabileceği gibi doğal orman 
kaybına yol açabileceği uyarısında da bulunmaktadır. Amacın boş 
bırakılan, bitki örtüsünü kaybetmiş, erozyona açık alanların bu ortamlarda 
yetişebilecek, fazla bakım ve girdi gereksinimi olmayan, biyokütle üretimi 
yüksek bitki yetiştiriciliği ile değerlendirilmesi olduğu açıktır. Mısır gibi gıda 
olarak değerlendirilebilen ürün kütlesinin düşük, fakat yararlanılmayan 
polisakkarit deposu artıkları yüksek bitki artıklarından yararlanılması gibi 
ekolojik uygulamaların yaygınlaştırılması biyokütle üretiminde 
sürdürülebilirliği sağlayacaktır. Raporda ayrıca, taşıt biyoyakıtları yerine 
doğrudan ısı ve enerji üretiminde kullanılmasının daha verimli olduğuna 
değinilmektedir. Bilimsel olarak ortaya konmuş bu tür birçok gerçek 
olmasına karşın, fosil yakıt macerasında olduğu gibi, günlük ekonomik ve 
politik bakış açılarıyla hareket etme alışkanlığının sürdüğünü belirtmek 
yanlış olmayacaktır (ROSENTHAL, 2008). 

Makalede ampirik araştırma sonuçlarına dayanarak varılan sonuç 
günümüzde popülerleşen “yeşil akaryakıt” adı verilen biyoyakıtların hemen 
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hemen tümünün üretimindeki gaz salımları da hesâba katıldığında fosil 
yakıtlardan fazla salıma neden olduklarıdır. Fakat, örneğin EİE de AB ve 
ABD gibi biyoetanol, ve bunun için şeker pancarı, kamışı, mısır, patates, 
buğday, tatlı sorgum gibi ürün bitkilerinden sonra odunsular ile tarımsal 
artıkları, biyodizel için kolza (kanola), ayçiçek, soya ve aspiri kaynak 
göstermektedir (ANONİM 10, 2008). Hesaplama çağdaş toplumların talep 
patlaması ve yönetimlerin desteğiyle doğal bitki örtüsü tahribi, enerji 
üretimine açılan alanların etkisi, ürünlerin nakliyle yakıta dönüştürülmesini 
de içermekte, sonuçta çayır ve orman kaybının gaz salımını 93 kat 
arttırdığına dikkat çekilmiştir. Rosenthal ise Hükümetler Arası İklim 
Değişikliği Paneli’nin 2020’deki iklimsel afet patlaması öngörüsüne dikkat 
çekerek insanlığın çok duyarlı, ayrıntılı planlar yapması gerektiğini 
anımsatmıştır. Bu çerçevede ABD’nin ileri gelen 10 ekolojistinin Yönetim ve 
Kongre’ye uyarı mektubu gönderdiği, AB’nin yağmur ormanı arazilerinden 
elde edilmiş biyoyakıt ithaline izin vermediği gibi örnekler eklenmiş, fakat 
sonuçta gelişmiş ülkelerin genel politikalarının yetersizliği vurgulanmıştır. 
Gelişen ülkelerde çiftçilerin fiyat ve kârlılık güdüsüyle hareket etmelerinin 
normal olduğu belirtilerek, ABD’nin zengin tarımcılarının da aynı yönde 
hareket ettiği anımsatılmıştır. 

Bilindiği gibi bu tahribat enerji bitkisi yetiştiriciliğiyle sınırlı değildir, bitki 
örtüsü tahrîbi, ormansızlaşma, ekosistem yıkımı sorunları büyük ölçekli 
biyokütle enerjisi projelerinden çok daha önce başlamıştır (HULTBERG, 
2008). 

BM Raporu ise güncel araştırmaların biyokütlenin kombine ısı ve güç 
üretiminde kullanımının sera gazı emisyonlarını azaltmak için en iyi ve en 
ucuz seçeneklerden biri olacağını gösterdiğini eklemektedir. Bu bilimsel 
savlara karşılık iklim değişimiyle savaşımı otomotiv sektörünü zorlamadan, 
tüketicilerin taleplerini karşılayarak yürütmek gibi zor bir denge arayışındaki 
AB ve ABD yönetimleri yanında hızlı kalkınma amacındaki ülkeler konuya 
siyasi ve popülist bir yaklaşım göstermektedirler. OECD tarafından da 
belirtildiği gibi, özellikle sera gazı salımlarının ve bu salımlarda kara trafiği 
yükünün yüksek olduğu gelişmiş ülkeler günümüz teknolojisi ile petrol 
kökenli akaryakıtlara çevreci ve tek kolay uygulanabilir alternatif olan 
biyoyakıtlara fazla irdelemeden yönelmektedirler (ANONİM 11, 2008). 

Bu arada küresel iklim değişimi, kuraklaşma, erozyon, çoraklaşma, 
çölleşme, nüfus artışı, plansız kentleşme, toprak ve su kirliliği gibi çevre 
sorunları sonucunda kıtalardaki verimli tarım alanlarının etkileri de 
küçümsenemez (ABDALLA, 2008). Fakat besin ürünlerinin enerji için 
pazarlanması kolaycılığı biyoyakıt üretimine toptan karşı görüşlerin temel 
gerekçelerinden birini oluşturmaktadır, buna karşı sulamalı ve kirletici 
girdilere dayalı tarım, çölleşmeye karşı amaç enerji bitkisi yetiştiriciliğinin bu 
gidişi hafifletecek şekilde yararlanma gereğini savunma olmalıdır (ANONİM 
12, 2006). Raporunda BM de “bütüncül yaklaşım” uygulamaları gereğine 
dikkat çekmiştir ki bu yaklaşımın tüm ekonomik büyüme ve kalkınma 
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çabaları için geçerli olması şarttır. BM, raporunda modern biyokütle enerjisi 
öncesinde çeşitli baskılarla verimli tarım alanı oranının %10’a kadar indiği, 
çölleştirilmiş alanın da %30’lara çıktığı, eğilimin sürdüğü gerçeği ışığında 
çözüm özellikle biyoçeşitliliği yüksek, işleme ve girdi istemi düşük üretime 
yönelmektir ki deve dikeni, sığırkuyruğu, dallı darı, miskantus, tatlı sorgum, 
akasya gibi birçok alternatif vardır. BM 2008 yılı 18 Haziran Çölleşme ve 
Kuraklıkla Savaşım Günü teması olarak da organik tarımı seçmiştir, çünkü 
bütüncül çözüm sunabilen bir yaklaşımdır. BM biyoyakıt raporu da “Sadece 
biyolojik çeşitlilik, sera gazı emisyonları ve su kullanım politikalarının bir 
noktaya yönelmesiyle biyokütle enerjisi uygun bir çevresel ortam ve 
tarımsal ölçek bulabilir” diyerek üretim planlarında çevresel faktörlerle gıda 
güvenliğinin önemini vurgulamaktadır. Ekolojik duyarlılığı yüksek olan 
AB’de bilimsel çalışmalarla uygulamaların bu yönde ve sistematik şekilde 
sürdürülmesine çalışmaktadır (PETERSEN ve ark. ları, 2007). Sonuç 
olarak gelişmelerin yakından izlemesi, çevresel sürdürülebilirlikle çevresel 
etkinlik, ekolojik ayakizi endekslerindeki durum göz önüne alınarak 
planlama gerekir  
Biyokütle enerjisi, enerji tarımı, ormancılığı ile agroforestrisinin (AF) 
ekolojik, sosyal ve ekonomik etki analizleri ülkemiz koşullarında konunun 
nasıl ele alınması gerektiği, uygulamanın nasıl ve ne gibi yararlar 
sağlayabileceği, enerji bitkisi yetiştiriciliğinden yararlanılmamasının eko-
ekolojik ve sosyoekonomik yönden zararları iyi irdelenmelidir ki kaş yaparken 
göz çıkartılmasın. 

Pimentel ve arkadaşları da (1995) daha o zamana kadar erozyon, 
verimsizleşmenin 40 yılda verimli tarım alanının yaklaşık üçte birini yok 
ettiği, yılda 10 milyon ha’dan fazla alanı verimsizleştirdiği, günde 250 000 
hızla artan nüfusun beslenmesini çıkmaza soktuğunu anımsatarak ABD’ye 
mâliyetini yılda 160 milyon ha verimli alan, 9 milyar ton toprak ve 130 milyar 
ton su üzerinden yıllık 27 milyar dolar olarak hesaplamışlardır. Kaybolan 
bitki nütrientlerinin gübreleme karşılığını da 20 milyar dolar olarak 
belirlemişlerse de gübrelerin çevresel etkileri konusuna girmemişlerdir. 
Toprak derinliği kaybı etkisini 7 milyar dolar olarak vermişler, yan etkilerle 
44,3 milyar dolar sonucuna ulaşmışlardır. Bu konuda Türkiye’deki tablo 
ilgililerince iyi bilindiğinden burada yinelemeye gerek yoktur. Nitekim Çevre 
ve Orman Bakanlığı AGM Erozyon Kontrolü Çalışmalarında Maliyet - 
Zaman ve Fayda Analizi başlığı altında (ANONİM 12, 2008). AGM erozyon 
kontroluna uygun 2,7 milyon ha alanının belirlendiği, yılda 100 bin ha’da 
çalışmayla orman rejimindeki uygulamaların dahi 26 yıl süreceği,  rejim dışı 
alanın erozyona açık olduğunu vurgulamış; hektar maliyetinin ortalama 
1000 ABD doları olduğu, çalışmanın kırsal nüfusa sosyal yararı üzerinde 
durmuş; 3,6 ha/işçi.yıl ile yılda 27 700 kişiye 6 ay iş alanı yanında 
sürdürülebilirliğin değerini vurgulanmıştır. Toprak biyotası kaybının doğal 
bitki örtüsü, ekonomik tür kaybının önemine dikkat çekilmiş, aşınan 
toprağın baraj ömrü kısaltma maliyeti, taşınan kısmın tarımsal alanları 
verimsizleştiriciliğinin zararı üzerinde de durulmuştur. Eğimli çıplak 
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topraktaki yüzey akışının yeraltı suları beslenmesini engellemesi vs. ile 
sonucun çölleşme, fakirleşme, susuzluk, açlık, ekolojik göç, kentsel 
sorunlar olduğu için erozyon kontrolu değerinin milyarlarca dolarla 
ölçülemeyeceği sonucuna varılmış, kesin hesâbına girilememiştir.  

Bozkurt (2007) da, ÇOB, ETKB ve TKİ Bakanlıkları raporunda, iklim 
değişimi, kuraklaşma, çölleşme vs ile tarımsal ürün düşüşü,  su sıkıntısı, 
yağışların %55-60 oranında ilkbahara sıkışmasıyla kuraklık şiddeti artışına 
karşı ormanlaştırma, geridönüşüm, modern sulama yanında biyoenerji 
üretiminin arttırılmasının önerildiğini bildirmektedir! AGM raporunda 
erozyonla su depolama kapasitesinin 50 milyar m3/yıl azaldığı, 1 km2’deki 
kaybın 142 ton/yıl ile Dünya ortalamasının 2 katından fazla olduğuna dikkat 
çekilmiş, baraj ömürlerinin kısalması zarar miktarından söz edilmişse de 
verilememiştir. Erozyonla mücâdele gereken 61,2 milyon ha alana karşılık 
46 yılda ortalama 9 692 ha’da çalışmayla 6 314 yıla gerek olduğu 
vurgulanmıştır. 1. sınıf tarım topraklarının %5,6; otlak ve ormana uygun, 
tarıma elverişsiz 6; orman ve otlak olması bile zor, erozyona meyilli 7. sınıf 
toprakların geniş alanlar kapladığı, verimsiz %20,6 milyon ha alanın tarım 
baskısı altında olduğu belirtilmiştir. Erozyonla madde kaybının kimyasal 
gübre gereksinimini arttırdığı, 9 milyon tonu bulduğu, %20’si orta, %36’sı 
şiddetli, %17’si çok şiddetli aşınmış ekilebilir tarım alanlarının tüketilmiş 
olduğu, Dünya’daki ekilebilir alanların %46’sının kullanılabildiği ve tatlı su 
rezervlerinin %75’inin tarımda kullanıldığı eklenmiştir. Sonuçta sulama ve 
gübre kullanımında %350 artış olduğuna dikkat çekilmiştir. Karaçal (2005) 
da gübreleme artışının toprak ve su kirliliği büyüme hızının önemini 
vurgulamıştır.  

Daha önce değinilen girdi gereksinimi düşük, toleransı yüksek enerji bitkisi 
yetiştiriciliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Tarıma elverişsiz, 
verimsiz, terk edilmiş topraklarda bile bitkisel kaynaklı girdi ve işleme 
gereksinimi düşük, tazelik, pazarlama sıkıntısı olmayan, depolanabilir 
yenilenir enerji hammaddesi üretimi çevresel ve sosyoekonomik açıdan 
konunun en önemli üstünlüklerinden biridir. İstihdam artışı ve katma değeri 
yüksek ürünler ve/veya enerji üretimi ile çevreyle dost kırsal sosyo-
ekonomik kalkınmaya katkı sağlanabilmektedir (MİRZA, 2008). Konuyla 
ilgili bir uluslararası konferans çerçevesinde sunulan ve son gelişmeleri, 
deneyimleri değerlendirmeleri ve 350 kadar bildiriyi derleyen bu makalede 
doğal gazla ısıtılan seraların modern odun enerjisine geçiş sonrasında 
ısınma masraflarının %60-65 oranında azaltılması gibi uygulama 
örneklerine, Ontario’nun 2014 yılına kadar kömür santrallerini kapatma 
planına da yer verilmiştir (PURCHASE, 2007). Her biri 2,5 MW’lık biyogaz 
endüstrisi tasarım ve yatırımlarının, çiftlikler bazındaki biyogaz 
yatırımlarının kompost sağlama, gübre ve su kalitesi yükseltme, koku, 
patojen zararlarını azaltma, sera gazı salımlarını düşürme açısından 
etkilerinin açıklandığı aktarılmıştır. ABD Güç Otoritesi’nin Yenilenebilir 
Standartları Sağlama Programı (RESOP) tarafından çiftçilere sunulan 
desteklerle yararların yanında elektrik enerjisi satma olanağının katkıları 
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örneklenmiştir. İki yıllık uygulamalı pilot projenin Kuzey Amerika kökenli 
doğal, çok yıllık, kumulda bile yetişen, baskılara dayanıklı dallı darı, 
(Panicum virgatum L.) biyokütle briketleriyle enerji verimliliğinin girdiye karşı 
14 kat olduğu aktarılmıştır. Isı enerjisinden doğrudan yararlanmanın sera 
gazı salımı açısından etkili olduğu, fosil yakıtlara oranla salımı %86-91 
düşürdüğü, briket üretimiyle ha’da 7,7– 13,1 ton CO2 /yıl giderimle soya 
biyodizeli, mısır etanolüne karşı dallı darı sellülozik etanolünün çok daha 
etkili olduğunun kanıtlandığı da eklenmiştir. Çünkü dallı darı orman ürünü 
odun gibi karbohidrat polimerleri yüksek türlerdendir. Son yıllarda verimlilik, 
çevresel etki açısından doğal bitki örtüsündeki bitki türlerinin polikültürel 
olarak yetiştirilmesinin, enerji bitkisi yetiştiriciliğinde yeğlenmesi gereken bir 
konu olduğunuda eklemişler, bu yaklaşımın organik gıda bitkileri 
tarımındaki gibi az kimyasal girdi ile başarılı olup, toprağı yormak yerine 
ıslahına katkıda bulunabildiğini vurgulamışlar, üretim şeklinin biyoçeşitliliği 
koruma ve desteklemedeki etkisini de aktarmışlardır. 

Mirza da entegre tesisler ve  özel orman, tarla, bağ-bahçeler, besicilik  
yapılan köylerde atık ve artıkların değerlendirilmesinin fizibilitesi  araştırma 
sonuçlarını özetlemiş, Almanya’da enerji mısırı  tarımsal formuyla besin 
yanında 26 ton/ha enerji hammaddesinden 9 700 m3 metan gibi örnekleri 
özetlemiştir. Brezilya’da 200 sığır/hafta kapasiteli entegre hayvancılık 
tesisinde biyodizel, biyogaz, biyogübre ve briketlerle sâdece biyodizel 
üretiminin 3 ton olduğunu örneklemiştir.   

Fakat yukarıda da değinildiği üzere enerji için biyokütle üretiminin gıda 
üretim güvenliği açısından birlikte planlamasının yapılması gerektiği gibi 
gıda ve enerji güvenliği için toprak verimliliğinin, su kaynaklarının 
sürdürülebilirliği ile birlikte ele alınması şarttır. Uygulamanın ülkemizde 
yaygın hale getirilmesi ile özellikle gıda tarımı dışı kalmış veya entansif 
gıda tarımıyla baskı altında olan alanlarda yetiştiriciliğin yapılmasıyla, 
fiziksel ve kimyasal erozyon engellenebilecek; biyokütle hammadde 
hazırlama, biyokütle enerjisi üretim tesisleri, üretimde kullanılacak makina 
ve ekipmanların üretileceği diğer yan sanayi tesisleri ile yeni iş olanakları 
oluşturulacak; istihdam artacak, yerel enerji ile kırsal kalkınma hızlanacak; 
hidrolojik çevrimden, sera gazı salımlarının azalması, toprak koruma ve 
ıslahına kadar yararları ile sürdürülebilir kalkınma yolunda kazanımlar 
sağlanabilecektir. Nitekim, Türkiye’dekine benzer ekolojik ve sosyo-
ekonomik koşullara sâhip, fakat her yönde bilimsel politikalara ağırlık veren 
Çin’de de bu yararlar göz önüne alınarak ekonomik katkılı kırsal enerji 
projeleri geliştirilip uygulanmakta ve değerlendirilmektedir (XIAODONG ve 
ark.ları , 2007).  

Ekolojik yetiştiricilikte çevreci teknolojilerle ısıya, yakıtlara dönüştürülerek 
değerlendirilmesi süreçleri, odunlu, otsu materyallerin kullanımının ekolojik 
yararlarının, uygulamalardan elde edilmiş sonuçlara dayanan irdelemeler 
üzerinden yapılması ABD’den  Afrika ülkelerine kadar birçok resmi ve yarı 
resmi kuruluşun çok sayıda ayrıntılı araştırmalar içeren raporları 
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bulunmaktadır (ILAVSKY ve ORAVEC, 2000; Samson ve ark.’ları, 2001). 
Avrupa Çevre Ajansı (EEA) ile Avrupa Biyokütle Enerjisi Derneği (EUBIOM) 
tarafından da yayımlanmış olan biyokütle enerjisi, çevresel etkileri ve 
ekolojik yararları ile ilgili çok sayıda rapor bulunmaktadır.  

Örneğin Slovakya’da yılda yaklaşık 400 bin ton odunlu biyokütlesinin klasik 
yöntemlerle enerji için kullanılmasına karşın, modern biyokütle enerjisi 
potansiyelinin bu 49 000 km² yüzölçümü ve 5,4 milyon nüfusu olan ülkede 7 
000 terajul (16,6 trilyon kcal) olduğu bildirilmiştir (Ilavsky ve Oravec, 2000). 
Biyokütlenin 100-3.000 kW kapasiteli tesislerde ısı enerjisi üretiminde 
kullanımı ve 50 kW elektrik santrallerinde gazlaştırılarak kullanımının daha 
ekonomik olduğu, enerjisinden modern şekilde yararlanılan biyokütlenin 
660000 ton, enerjisinin 6.270 TJ/yıl ile payının %0,6 olduğu eklenmiştir. 
Plana göre nemi dengelenmiş hammaddenin doğrudan yakılması, su 
ısıtma, buhar jeneratörü, buhar ve gaz türbinleriyle elektrik üretimi, kapalı 
alanların ısıtılması, tarımsal ürün kurutmaya ağırlık verildiği eklenmiştir. Bu 
briketlerin kömür yerine, doğrudan aynı sistemlerde kullanılabilir oluşunun 
önemine dikkat çekilmiştir.  

Slovakya Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nün konuya 1991 yılında eğildiği 
ve 1997’de Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmaya başladığı, bu 
şekilde gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve devreye sokulmasına 
başlandığı vurgulanmıştır. 1993’te Orman Araştırma Enstitüsü’nün enerji 
ormancılığını başlattığı, daha sonra Tarım Bakanlığı’nın da devreye girdiği 
aktarılmıştır. Ekolojik yararlar konusunda da, tüketilen 600 960 ton odun 
kömürünün 13 MJ/kg enerjisinin %80 etkinlikle kullanımının sağlandığı; 6 
250 TJ enerjisiyle çevre üzerindeki kirletici yükünün 3,08 milyon ton CO2, 
93 300 ton SO2, 7 810 ton NOx, 30 400 ton uçucu kül, 120 000 ton curuf ve 
kül salımı düzeyinde azaltıldığı; salınan CO2 sera gazının çevrimi nedeniyle 
sorun oluşturmadığı belirtilmiştir. 2005 yılında bu kapasiteye eklenen 401 
000 ton odun kömürünün de 2,06 milyon ton CO2, 62 300 ton SO2, 5 210 
ton NOx, 20 300 ton da uçucu kül, 80 000 ton curuf ve kül azaltımı ile 
katkıda bulunacağı da eklenmiştir.  

Stupak ve Clarke (2007) sera gazı yanında iyi uygulamalarda sosyo-
ekonomik yararları olan enerji bitkisi yetiştiriciliğinin AB ölçeğinde 
sürdürülebilir şekilde uygulanması prensiplerinin AB Bakanlarının Avrupa 
Ormanlarının Korunması Konferansı tarafından belirlendiğini iletmişlerdir. 
AB tarafından finanse edilen Enerji için Ormancılık - Sürdürülebilir Orman 
Yönetimine Katkı  (WOOD-EN-MAN, QLK5-CT-2001-00527) çerçevesinde 
4 temel kriter belirlendiğini aktarmışlardır: i) Bitki besin elementlerinin 
dengeleri, ii) odun ve külünün geri dönüşümle değerlendirilmesi, iii) 
biyoçeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve zararlı böceklerle biyolojik 
savaşım, son olarak da iv) ekonomik yararın arttırılmasını sağlayacak 
politikalar ve yönetim şekilleri.  

Bu konudaki etkinliklerde iklim koşulları farklılık gösteren yedi kuzey 
ülkesinin de yer alması nedeniyle ülkelerden konuyla doğrudan ilgili 
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enstitülerin “Orman Biyokütlesinin Enerji için Kullanımı” kitabına katkıda 
bulunduklarını belirtmişlerdir. Türkiye’nin üyesi olmadığı, 1995 yılında 
kurulan AB Biyokütle Enerjisi Örgütü’nün Norveç Şubesi NOBIO 
eşgüdümünde konunun politik yönleri, ekonomisi yanında böcek 
biyoçeşitliliğine kadar etkileri, biyokütle küllerinin gübrelemede kullanımı, 
biyokütlenin üretim alanlarından uzaklaştırılmasının toprak üzerindeki 
etkilerine kadar farklı açılardan irdelenmesine katkıları üzerinde 
durmuşlardır. Tabiî Küresel ısınmanın çevresel maliyetinin trilyonlarca dolar 
ile ölçüldüğü göz önüne alınmalıdır. 

Kırsal alandaki yerel yararları da, yıllık besin bitkileri yetiştiriciliği, zorlanan 
meralar ve verimsizleşmiş değerlendirilmeyen arâzilerle karşılaştırarak 
verilmiştir. Su kalitesi, sel ve taşkınların azaltılması, kurak dönemlerde su 
kaynağı koruma, erozyonla savaşım,  mikroklimanın iyileştirilmesi, rüzgâr 
perdelerinin oluşturulması, kuru alanlarda toprak neminin korunması, kırsal 
yangınların azaltılması, gübre ve tarım ilaçlarının azaltılması, toprak ıslahı, 
doğal yaşam ortamları ve biyoçeşitliliğin desteklenmesi olarak sıralamışlardır.   

Negatif çevresel etkiler olarak da; var olan doğal ya da az yararlanılan 
ormanların kısa çevrimli enerji ormancılığı gibi kısa görüşlü yaklaşımlarla 
feda edilmesi, su kalitesi, yüzey akışı artışı ve su tutma kapasitesi 
azalması, erozyon, gübreleme, ilaçlarla kirletici etkiler, toprak kalitesi ve 
verimliliğinin azalması, biyoçeşitliliğin zarar görmesi, monokültürel 
yetiştiricilik yanında egzotik türlerin kullanılmasının riskleri ve doğal yaşam 
ortamlarının azalması sayılmıştır. Brezilya gibi bazı ülkelerdeki yanlış 
uygulamalar, sonuçları ve sonra geliştirilerek uygulanmak zorunda kalınan 
kurallar verilmiştir. Sonuçta bu konuda bilinçli uygulamaların sürdürüldüğü 
projelerde olduğu gibi enerji bitkisi yetiştiriciliği için verimsizleşen ve 
özellikle değerlendirilmeyen alanların kullanımı önerilmiştir. Özellikle çoğu 
verimsiz topraklar üzerinde gelişmiş olan doğal ormanların korunmasının 
önemi vurgulanmıştır. Ekolojik bütünlük ve biyoçeşitliliğin korunması, 
geliştirilmesi, yerel ve ulusal ekonomiye katkı, arâzi kullanımı 
optimizasyonu için planlama, diğer enerji kaynakları ile birlikte 
değerlendirmeyle optimizasyon önerilmiştir. Kentlerin su rezervleri için 
ormanlaştırma örneklerinin çok olduğu, biyokütle enerjisi amacıyla 
kurulacak plantasyonların da aynı amaca hizmet edebileceği gibi erozyon 
ve çölleşmeye karşı etkili olduğunu gösteren raporlara atıfta bulunulmuş, 
etki mekanizmaları fizyolojik ve ekolojik yönleriyle açıklanmıştır. Bu 
konunun türlere göre farklılıklar göstermesine de dikkat çekilerek, örnek 
olarak ökaliptüs türleriyle yapılan uygulama sonuçlarının karşılaştırması 
yapılmıştır. Eucalyptus grandis ‘in az su tüketmesine karşın yüksek 
biyokütle verimi, rüzgâr perdeleme, evaporasyonu azaltarak toprak nemini 
koruma ve verimsiz topraklarda ürün verebilmesi nedeniyle seçildiği; 
akasyalar gibi azot bağlayabilen türlerin de azot gübrelemesi 
gerektirmedikleri ve yem sağlamaları nedeniyle önemli oldukları 
aktarılmıştır.  
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4. Eko-Ekolojik, Sosyo-Ekonomik, Akılcı İki Yöntem:  
i) Kısa Çevrimli, Dönüşlü Ağaç Yetiştiriciliği (KÇAY) ve Agroforestri 

(AF): 
 Aynı kaynakta hasat sonrası kütüğünden yeniden sürebilen ve hızlı 
büyüyen türlerin kısa çevrimli yetiştiriciliğinin erozyonla savaşımdaki başarı 
yüksekliğinin üzerinde durulmuş, agroforestri ile ağaçlar yanında örtücü 
otsu ürün yetiştiriciliğinin katkısı vurgulanmıştır. Agroforestri, ya da kısa 
çevrimli, dönüşlü ağaç yetiştiriciliği ile yapılan uygulamaların özellikle 
ormansızlaşan alanlar, verimsizleşmiş tarım topraklarında biyoçeşitliliği 
sağlama ve arttırma konusuna da toprak ve nemi üzerindeki etkileri ile 
katkılarının önemine de yer verilmiştir. Yalnız bu katkının ancak bilinçli 
uygulamalarda geçerli olduğu da eklenmiştir. ABD’ndeki biyokütle 
plantasyonlarında hibrid kavak çeşitleriyle elde edilen sonuçların habitata 
göre farklılık gösterdiği örneği verilmiştir. Ayrıca egzotik türlerle de elde 
edilen başarılı sonuçlar aktarılarak, bu şekilde biyoçeşitliliğin de arttırıldığı 
bildirilmiştir. Biyoçeşitliliğin iyi kullanımının tarımsal ilaçlar gibi kirletici 
kullanımını azalttığı ve örneğin Brezilya’da kâğıt endüstrisi için yetiştiricilikte 
ıslah yoluyla bu sorunun tümüyle çözülebildiği de eklenmiştir. 
ABD Tarım Bakanlığı’nın raporunda ürün bitkileri artıkları hasadının 
toprağın fakirleşmesine katkısı nedeniyle bunun yerine doğal bitki 
türlerinden çok yıllıkların birlikte yetiştirilmesiyle yıllar içinde erozyona karşı 
koruyuculuğun arttığı, iyi planlanmış koruma uygulamalarıyla negatif 
etkilerin tümüyle giderilebildiği bildirilmiştir (ANDREWS ve ASCHMANN 
2005). 

ABD’nin ünlü enerji araştırma merkezi olan ORNL birçok araştırma 
sonuçlarını KÇAY sürdürülebilir kalkınmaya katkı dahil çeşitli açılardan 
değerlendirilmiştir (LEDIN ve ark. 1997; BAKER, 1999). Bu oldukça eski 
sayılabilecek raporlarda odun gereksiniminin nüfusla artmasına karşılık 
ABD orman alanının 1930 yılından sonra sabit kaldığı için “Ekosistem 
Yönetimi” esaslı üretimin hakim olduğu, tehdit altındaki türleri koruyan 
kereste üretiminin 2050’ye kadar yarıya ineceği, kağıt hamuru ve kereste 
gereksiniminin artacağı, biyokütle enerjisinin KÇOÜ ile her iki açıdan çözüm 
olduğu, çevre kalitesine etki minimizasyonu açısından önemi ülke ve 
küresel ölçekde irdelenmiştir. Uygulamaların tarım arazilerinde yerel, bölge 
ve küre ölçeğinde çevre kalitesini yükselticiliğini gösterdiği, ögelerinin 
erozyonla yüzey akışı azaltma, toprak kalitesi yükseltme ve doğal yaşamı 
destekleme olduğunu gösterdiği bildirilmiştir. Orman ürünleri açısından 
pozitif etkili, yoğun bakımla yüksek verimli,  su kenar zonları, duyarlı zonlar 
ve özellikli yöre değerlendirilmesiyle ulusal ve sektörel yararın arttığı 
vurgulanmıştır. Bu noktada yurdumuzda oldukça fazla iç su kıyısı olduğunu 
anımsatmak gerektir. Enerji ve elyaf verimi, çevre kalitesine katkı açısından 
işbirliği ve devlet kurumları ile endüstri ve akademilerin eşgüdümüne dikkat 
çekilmektedir. Uygulamaların toprak kalitesi ile toprak ve yeraltı suyu besin 
elementi koruma; kağıthamuru artıkları değerlendirme, biyoçeşitlilik ve 
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doğal yaşamı korumaya katkılarının KÇOÜY ile işletmeciliğinin olabildiğince 
en iyi, sürdürülebilir şekilde sağlanmasının önemi, çevre sağlığı, kalitesine 
katkı, erozyon önleyici etkileri üzerinde durulmaktadır. Gerçekleştirilmiş 
araştırmaların bu amaçlara uygun sonuçları aşağıda başlıklar hâlinde 
özetlenmiştir.     

• Erozyon, Sediman ve Besin Maddesi Kaybını Azaltıcı, Toprak Kalitesini 
Arttırıcı Etkileri: 

Toprağın sürüldüğü ve entansif tarım yöntemlerinin uygulandığı arazilerde 
uygulamanın başlatılmasının 2. yılının kış ve ilkbaharında Populus 
deltoides dikiminin 14. ayında sediman kaybının 16,2 dan 2.3 t/ha düzeyine 
kadar azaldığı, paralel sonuçların toprağın sürülmediği mısır tarlalarında da 
Platinus occidentalis plantasyonlarıyla elde edildiği, tarımdaki sediman 
kayıplarının 3 kat yüksek olduğu belirtilmiştir. Alabama’da Liquidambar 
styraciflua KÇOÜY ile toprağın sürülmediği mısır tarımından biraz daha 
yüksek, Fescue elitor örtücü ürün bitkisiyle beraber uygulamanın sorunu 
ortadan kaldırabildiği, toprağın organik maddesini arttırılabildiği belirtilmiştir. 
Ayrıca gübreleme, yabancı ot ve böceklerle savaşım koşullarının ortadan 
kalkması, ya da azalmasıyla yüzey ve yeraltı su kalitesi artışının sağlandığı, 
toprak kalitesine de hibrid kavak plantasyonlarında tarımsal üretim, hattâ 
çayır ve otlaklardan bile daha olumlu etkileri saptanmıştır. Karşılaştırmalı 
araştırmalar toprak porozitesi, su geçirgenliği, kaba dansite, agrega 
stabilitesi, organik madde gibi tüm temel özelliklerde iyileşmeyi 
kanıtlamıştır. Kağıthamuru atıklarının tarımsal artıkların tek başına 
uygulanmasına karşı toprak ıslahı açısından daha etkili olup, nedeninin 
toprağın pH değerini daha çabuk sabitleştirmesi olduğu ve en iyi sonucun 
karışımlarıyla alındığı belirtilmiştir. 

Tarımsal verimliliği düşmüş, erozyon etkisindeki alanlardaki uygulamaların 
başlangıç yıllarında toprağın üst tabakasındaki organik madde 
mineralizasyonuyla azalarak kısa sürede toprağın karbon kazanımını çok 
hızlandırmasıyla bitişik tarım topraklarına göre yılda 1,6 t/ha daha yüksek 
karbon özümleme değerine ulaştığı bulunmuştur. Fakat bu üstünlüklerin 
zaman içinde azaldığı, 1 ila 10 yıl içinde sıfırlandığı ama 40 – 50 yıllık uzun 
dönemde toprak karbonu oran değişiminin net olarak arttığı açıklanmıştır. 

• Doğal Yaşam ve Hidroloji Üzerindeki Yararlı Etkileri:     

Çeşitli ekosistemlerde türlerin süksesyonunu hızlandırdığı, orman içi türlerin 
habitatında iyileşme gözlemlendiği, fragmanlara ayrılmış ormanlarda 
aralarında tarım yerine uygulandığında doğrusal bağlantıların doğal yaşamı 
desteklediği belirtilmiştir. Tarım topraklarında yeraltı suyu NO3 
derişimlerinin EPA’nın 10 ppm sınırının bir kaç kat üzerinde iken KÇOÜ ile 
giderildiği belirtilmiştir. 1–3 yılda yüzey akışının azaldığı, 1. yıldan sonra 
taçların gelişmesiyle nadassız, yağmur suyunu tutan, koruyan, örtü 
vejetasyonunu destekleyen etki sağlandığı belirtilmiştir. Toplam yaprak 
alanı, alt yaprakların uzun süreli işlevleri, kök derinliğiyle birim alanda yıllık 
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terleme fazlalığına dikkat çekilmiştir. “Drainmod” işletme boyutunda arazi 
uygulamaları ölçekli hidrolojik simülasyon modeliyle ve yalnızca arazi 
kullanımı farklılığının hidrolojik etkileri ele alınarak 1-3 yıllık ve 4. yıl ile 
sonrasındaki taçlanma dönemi verileriyle 20 yıllık simülasyonun tarıma 
oranla genç çam plantasyonlarında dahi %7, taçların bitiştiği dönemde ise 
%26 daha az yüzey akışı olacağını gösterilmiştir.   

• Ekonomik, Çevresel Katkı ve Yararları:  

Yoğun bakımla KÇOÜ işletmeciliğinde çeşitli hammaddeler eldesi, düşük 
yoğunluklu hasat uygulamalarıyla daha ekonomik verim, su kaynak ve 
yollarının, kıyılarının, duyarlı alanların, doğal yaşam bölgelerinden ek 
gelirlere dikkat çekilmiştir. ABD toprağı, doğal kaynakları, tarımsal altyapı 
sürdürülebilirliğinin büyük miktarlarda biyokütle üretimine uygunluğu, 
tüketim normları ve akaryakıt gereksinimi yarısının, nükleer enerjinin 
tümünün karşılanması durumunda bile besin fiyatlarının artmayacağı ileri 
sürülmüştür. Fosil yakıt giderinden 50 milyar dolar tasarruf, yeni yatırım ve 
iş alanları, endüstri büyüme hızı artışı, 17 000 yeni kırsal iş alanları, 
verimsiz arazilerle tarımsal artık gelirleri, işletme kârlılıkları, kırsal ekonomi 
canlılığı eklenmiştir. ABD Elektrik Gücü Araştırma Enstitüsü’nün 50 milyon 
dönümden 5 kuad elektrikle kırsal ekonomiye yılda 12 milyar dolar, ulusal 
iki katı katkı hesabı, yeni pazar ve sektörlerle ekonomik çeşitlilik, 
koprodüksiyon gereksiniminin karşılandığı dönemlerde etanol üretimiyle 
sürekli üretim, ürün çeşitlenmesinin taşımacılığa katkısı, Enerji 
Bakanlığı’nın temiz enerji hedefi için çiftçi, yatırımcı ve tüketici örgütleri 
eğitimi öğülmüştür.   

Yeterince verimli olmayan tarım alanlarının tahsisinden bu ekonomik ve 
ekolojik alternatifin toprak organik maddesi artışı, erozyon ve yaygın 
kirlenme, doğal yaşam desteği sağlanacağı, çok yıllık enerji bitkilerinin 
korunan alan ıslahındaki türler veya yakın akrabaları olduğu, kök 
sistemlerine zarar verilmeden humuslaşmaya yeterli organik madde 
kalıntısıyla hasadın sağlanabildiği için toprak koruma, ıslahı, yaygın 
kirlenme önleme, doğal yaşam gelişmesi üzerinde durulmuştur. Hibrid 
kavak gibi hızlı büyüyen ağaçlar ve Panicum virgatum gibi hızla enerji 
içeren biyokütle otsu türlerinin yetiştirilmesi ve tarımsal artıklar, ev 
bahçelerinden ormanlara kadar budama ve tarım, orman ürünleri sanayi 
artıklarının bu amaçla değerlendirilebileceği belirtilmektedir. Diğer tüm 
enerji kaynaklarından çok açıdan yararlı katkılarla ekonomi, erozyon, taban 
suları koruma, kirleticilik azalması, ekosistem korumaya kadar etkili 
çözümlere dikkat çekilmiştir. Sonuç bölümünde besin üretimi ve kalitesinde 
düşme olmadan uygulanabilirliğinin kesinleştiği, tarımsal alanlarla arada 5 
m gibi dar bir şerit bırakılmasının yeterli olduğunun görüldüğü, toprakta 
negatif etkiye rastlanmadığı, yararlı toprak canlılarının tür ve sayılarının, 
predatörlerinin belirgin olarak arttığı, zararlı riskini azaltamadığı rapor 
edilmiştir. Belçika’da geliştirilen, işletme ölçeğinde odunlu materyal 
üretimiyle elektrik üretme zincirinin tümünü içeren “ECOP” modeli 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

sonuçlarının kârlılığın ürün verimine kuvvetle bağlı olduğunu gösterdiği, terk 
edilmiş alandaki KÇOÜY’nin avantaj sağladığı, odun talaşı fiyatının > 60 €/t 
olduğu sürece iyi kâr sağladığı bildirilmiştir. Bu durumda enerji 
dönüşümünün 14 – 26 aralığında kaldığında dahi 100-300 GJ/ha/yıl enerji 
elde edilebildiği, enerji oranının 1,2 -1,45 arasında kaldığı belirtilmekte, yani 
verimliliğin düşük olduğu yıllarda da enerji oranının > 1 ve yeterli olduğu 
vurgulanmıştır. Bir çiftlikde enerjice nötr bir sistem için KÇOÜY’ne 
ayırılması gereken alanın yüksek verimin sağlanması ve tüm ürünlerin 
gereken şekilde değerlendirilmesi halinde bile yanlızca %7,3 olduğu; verim 
düşük kaldığında ve yalnızca elektrik enerjisi üretimi yapılsa dahi oranın 
%33.6 düzeyine çıktığının saptandığı da belirtilmiştir (GOOR, 2000).  
ii) AF ve Eko-ekolojisi: 
FAO; “iklim değişimi, kuraklaşma, erozyon, kirlenme ve çölleşme 
kısırdöngüsü ile savaşımda doğru tarım uygulamaları teşvik edilmeli, su 
kaynaklarının kaybı ve toprak tuzlanması önlenerek kuraklık etkileri 
azaltılmalı, erozyonla savaşmak için ağaçlandırma ve agroforestri teşvik 
edilmeli, kırsal yangınlar önlenmeli, ilgili sosyal gruplar bilinçlendirilmeli, 
sorunların toplumla çözümü için uygulamalar yasal ve sosyoekonomik 
yöntemlerle desteklenmelidir.” demiştir  (ANONİM 13, 2008).   

Uluslararası Enformasyon Sistemi Servisi (ISIS) de “Sürdürülebilir tarım 
çölü geri kazanıyor” başlıklı raporda, Çölleşme ile Savaşım 
Konvansiyonu’nda üzerinde durulan Afrika’da kuraklaşmanın yerel halkın 
yanlış uygulamalarına bağlandığı görüşünün, kurak Afrika kırsalı halkının 
gerçekçi çözümlerinin, sürdürülebilir uygulamalarının başarısının L. L. 
Ching’in araştırmalarıyla çürütüldüğünü aktarmıştır (ANONİM 14, 2008). 
Çürütülen görüşün 1977 BM Çölleşme Konferansı’na da hâkim olduğu, 
1996 Konvansiyon’unda da yer aldığı belirtilmiştir. Son araştırmaların ise 
temel nedenin kuraklık olduğunu, kuraklığın dinamik ekosistem dengesini 
değiştirip, verimliliğini farklılaştırdığını gösterdiği aktarılmıştır. Uzun dönemli 
iklim değişimlerinin önemli olduğu, kısa süreli yağış ortalaması 
değişimlerine bitki örtüsü tepkisinin aldatıcı olduğu, kritik eşiğin yıllık 
yağışların %30’dan fazla değişkenliği olduğu vurgulanmıştır. Yeni 
bulguların Sahra çevresi ülkelerde entegre, biyoçeşitliliği koruyan klasik 
toprak ve su koruma yöntemlerinin dahî kişi başına verimliliği, nüfus artış 
hızından birkaç kat fazla arttırabildiğini kanıtladığı aktarılmıştır. Doğu 
Burkina Faso’da yağış ortalamalarının 60 yıldan bu yana azalmasına 
karşın, bu sayede toprak verimliliğinin 30 yıldır azalmadığı, hatta 
arttırılabildiğinin gösterildiği eklenmiştir. Bu başarıların sermaye veya 
teknoloji yoğun uygulama sonucu olmayıp, işçilik yoğun klasik yöntem 
ürünü olduğunun altı çizilmiştir. 

Tüm bunlar zorlayıcı koşullara dayanıklı türlerle, biyoçeşitliliği, toprak 
verimliliğini koruyup arttıran, erozyonu azaltıp, durdurabilen uygulamaların 
önemini, enerji tarımı, ormancılığı ve özellikle agroforestrisinin etkinliğini 
göstermektedir. Çünkü erozyon bitki örtüsü ve organik madde kaybıyla 
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verimsizleşmiş, terk edilmiş topraklarda çölleşme ve fakirleşmeye neden 
olmaktadır (FULLEN, 1991). Bu noktada modern biyokütle enerjisi için 
bilimsel, ekolojik yetiştiriciliğin çeşitli yöntemleri ekolojik, kırsal alan ve kent 
varoşlarındaki modern enerji fakirliği, yukarıda değinilen sağlık sorunları 
yanında parasal fakirlikle bütüncül savaşımda önem kazanmaktadır.  

Enerji ürünleri tek yıllık, otsu ve çok yıllık odunlu bitki türlerinden elde 
edilebilmektedir. Modern enerji ormancılığında en yaygın kullanılan, en 
verimli yöntem hızlı büyüyen ve gövdesi kesildiğinde kütüğünden yeniden 
sürebilen türlerle yapılan kısa çevrimli yetiştiricilik yöntemidir. İklim, hidroloji 
ve toprak özelliklerine göre özellikle söğüt, kavak, okaliptus, akçaağaç, 
yalancı akasya gibi ağaç cinsleri kullanılmaktadır. Ekolojik koşullara göre 
tipik olarak 3-5, en fazla 10-15 yıllık ağaçlar toprakta kökleri ve kısa bir 
gövde bırakılarak kesilmektedir ve ortalama olarak 10-15 ton kuru 
ürün/ha/yıl verim elde edilmektedir. Yurdumuzda balta ile kesilebilecek 
gövde çapı oluşumu sonrası hasat nedeniyle ormancılıkta baltalık adı 
verilen enerji ormancılığında yavaş büyüyen meşe türlerinden 
yararlanılmaktadır. Mevcut meşeliklerde yapılan bu hasat uygulamasına da 
gençleştirme adı verilmektedir (SARAÇOĞLU, 2002). Hâlbuki meşe türleri 
çok yavaş büyüyen ve dolayısı ile biyokütle üretimi düşük olan türler 
olduklarından gerek çıplak arazi ağaçlandırılmasında, gerekse biyokütle 
enerjisi elde etmek amacıyla kullanılmayan bitkilerdir (BASSAM, 1998).  

Çok çeşitli ve farklı özelliklere sahip olan biyokütle tipleri farklı durum ve 
amaçlar için kullanılabilmekte, depolanabilmekte, gerektiğinde 
kullanılabilmektedir. Ürün seçimi mevcut biyokütlenin maliyeti, miktarı, 
yakıtların ve kullanıcıların yeri, ihtiyaç duyulan enerji hizmetlerinin veya diğer 
yan ürünlerin türü ve önemi gibi faktörlerden etkilenmektedir. Prosesin 
karbon ve enerji dengesi, politik destekler, finansal performans ve sosyal 
etkiler de önemlidir.  

Ağaçlarla çalılar ve otsuların bir arada, doğal ekosistemlere en yakın 
tarımsal ekosistem yaklaşımıyla yetiştirilmesi şeklindeki agroforestri 
uygulamaları, çeşitli besinler ve yemler, endüstriyel ürünleriyle sürdürülebilir 
yetiştiricilikle enerji ve besin güvenliği sağlamakta, çiftçiler ve işletmelerin 
gelirlerini arttırmakta, su kaynakları ve toprağın yönetim sorunlarının 
çözümüne yardım etmektedir. Ilıman kuşak agroforestrisi konusunda 
araştırma ve uygulamalar açısından bilgi alışverişi için ve destekler 
sağlayan Uluslararası Ilıman Agroforestrisi Derneği (Association for 
Temperate Agroforestry- AFTA) örgütlenmesine gidilmiştir (ANONİM 15, 
2005). Geleneksel olarak tropik kuşakta uygulanmış ve sürdürülmekte olan 
bu uygulamanın ılıman kuşakta yaygınlaştırılmasını hedeflemiş olan örgütün 
yayınlamakta olduğu “The Temperate Agroforester” dergisi de 2008 yılında 
16. cilde ulaşmıştır. 

Ilıman iklimde de başarıyla uygulanabilen modern agroforestri, ekolojik ve 
sosyoekonomik koşullara uygun şekilde seçilebilen farklı tarım ve ormancılık 
yöntemleri ile çeşitli iş alanları sağlamakta, köyden kente göçü azaltmaktadır. 
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Doğal orman ekosistemlerine en yakın bitkisel üretim şekli olarak ekolojikliği 
bilimsel açıdan benimsenmiştir. Ülkemizde henüz pek ilgi görememiştir.  

FAO işbirliği ve desteğiyle yürütülen FAO Asya Bölgesel Odun Enerjisi 
Geliştirme Programı-ABOEGP (Regional Wood Energy Development 
Programme in Asia-RWEDP) 1998-2000 dönem raporunda uygulamalı 
araştırma sonuçları verilmiştir. Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde odun 
ve mangal kömürü enerjileri gereksinimi artışının %20-80/10 yıl olduğu, 
uzun süre önemini koruyacağı, bölgedeki yakacak üretiminin büyük 
kısmının ormanlar dışındaki alanlardan sürdürülebilir şekilde elde 
edilebildiği bu sistemin geçerliliği vurgulanmıştır (Anonim 16, 1995). 
Örgütün bu konuyu irdeleyen yayınında bölgedeki AF sisteminin başarıdaki 
payı ve ayrıntıları verilmektedir. Gerekli tekniklerin uygulanmasıyla üretime 
nemli iklimde %20–30, kurak bölgelerde 25–50 oranında ayırıldığı ve bölge 
ülkelerinin çoğunun yeterli arazisi olduğu belirtilmektedir. Stratejist ve 
plancıların özellikle fakir köylülerin örgütlü şekilde sistem kurarak 
yararlanmalarını sağlayacak tahsis ve düzenlemelere ağırlık vermesinin, bu 
çağdaş yaklaşıma desteklerinin gerektiği belirtilmektedir. AF yanında 
desteklenerek geliştirilmesi gereken bir konunun ekonomik olarak uzak 
mesafelere taşınabilen ve kullanımı kolay ve iş alanı yaratma ve kaçak 
kesimi önleme konularında etkili “odun kömürü” üretimi olduğu ileri 
sürülmektedir. Bu konuda önemli olan ise çevresel etkisi en düşük 
kömürleştirme teknolojisinin kullanımıdır ki bu amaçla geliştirilip ticarileşmiş 
teknolojiler vardır (ZAGREB, 2000). 

Yukarıda atıfta bulunulan FAO yayınında, 1995 Bangkok uluslararası 
toplantısında sunulan ve ABOEGP ile Asya-Pasifik AF İşbirliği Örgütü’nün 
(APAI) ”Asya AF Sistemlerinin Yakacak Odun Verimliliği” raporuna 
değinilerek Bangladeş ve Java örneklerinde çeşitli AF tanımları, sistemler 
ve ekozonlardan tek ağaç ölçeğindeki verimliliğe, tüm bu verimlilikleri 
etkileyen etmenlerle çevresel etkiler ve tür seçimi kriterleri incelenmiştir. 
Biyokütle hesâbıyla verimlilik, yerel ve geniş alan planlaması, veri toplama 
ve değerlendirme yöntemlerine yer verilmiş, Çok Amaçlı Ağaç ve Çalı Bilgi 
Bankası (ICRAF) gibi altyapı bilgileri de sunulmuştur. 

AF’nin sürdürülebilir, üretken arazi kullanımını sağlayan, izleme, 
değerlendirme ve planlı gelişime dayalı olup, odun ve özellikle mangal 
kömürü üretiminin önemli araçlarından olduğu belirtilmektedir. Klasik, 
orman kaynaklı yakacak teminine alternatif olarak arazi ve üretim 
planlamasıyla yakacak elde edilmesinin ana hedeflerden biri olarak 
sosyoekonomik değerlendirme ve doğal kaynak envanteriyle birlikte ele 
alınabilmesinin önemi vurgulanmaktadır. ABOEGP ve APAI, bölge 
ülkeleriyle ilgilenen örgütler olmalarına karşın birikimlerinin diğer bölge ve 
ülkeler için geçerli olduğu, tüm bilgi ve verilerin değerlendirmelerde 
kullanılabileceği belirtilmektedir. Kesin AF tanımının organik tarım gibi “Belli 
bir alandan sürekli ve peşpeşe veya beraberce çeşitli ürünlerin elde 
edilebildiği, temel ürünlerden birinin mutlaka odunlu bitki ürünü olduğu 
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üretim sistemi” olduğu belirtildikten sonra temel özellikleri şu şekilde 
sıralanmaktadır: Birbirini izleyen çok ürünlü sistemlerde bile en azından 
birkaç ürünün aynı büyüme mevsiminde ve bir yıl içinde hasat edilebilmesi; 
en azından iki ürünün elde edilebilir olması yanında ürünler toplamının 
monokültürel uygulamalarla sağlanabilecek toplam üründen fazla olması. 
Bu koşulların sağlandığı verimli sistemlerin çeşitli arazi kullanım şekillerini 
içerebileceği, ormanlar, verimsizleşmiş alanlar, yorulmuş veya verimli tarım 
arazileri, kentsel alanlarda, yol ve dere kenarlarında uygulanabileceği 
belirtilmektedir. Endonezya, Java’da kent ve çevresi alanınınn yarısına 
yakın kısmının çeşitli AF uygulamalarıyla enerji ve ürün kaynağı olarak 
kullanılması, Filipinler’de %30 ve Sri Lanka’da %20 oranında uygulanması 
örnek olarak verilmektedir. AF’in uzun zamandır Vietnam’da çok yaygın, 
Hindistan’ın çeşitli bölgelerinde yerel düzeyde uygulanmakta olduğu, 
Bangladeş’te yakacak gereksinimini %90, Batı Java’da da %50 oranında 
sağlayabildiği, Tayland ve Nepal’de de önemli oranda olduğu 
bildirilmektedir.  Batı Java’da pirinç tarımı artıkları ile samanının yakacak 
gereksiniminin %10’unu sağladığı, toplam AF enerjisinin %80’in odundan, 
altıda birinin ev bahçelerinden elde edildiği, kuru tarımda AF sistemlerinin 
payının yedide bir olduğuna dikkat çekilmektedir.  AF sistemi yapısı ve 
işlevinin tarımsal ekolojik zon ve sosyoekonomik düzeyle ilişkisine göre bu 
yaklaşımların enerji açısından verimliliklerinin öneminin değişebildiği ve her 
zaman temel amaç olmadığı da belirtilmiştir. Sistemin bir avantajı da çeşitli 
amaçlara göre farklı şekillerde uygulanabilmesi, gıda, enerji, sınai,.ürün 
oranlarının değiştirilebilmesidir.                                                                   

i) Yakacak AF’isinin Eko-ekonomik Etkileri:       

Aynı kaynakta, bölgedeki yapısal kompozisyon açısından yıllık ürün 
bitkileriyle asma, çalı veya ağaçları içeren agrisilvikültür (ASK), mera ve 
hayvancılıkla ağaç yetiştiriciliğini içeren silvopastoral (SP), tarım ve mera ile 
hayvancılığı birleştiren agrisilvopastoral (ASP) uygulamaların verimlilikleri, 
deneme parselleri ölçeğinde verilmiştir. Odun, yem, tahıl ve baklagiller, 
yumrular, sebze ve çeşitli hayvansal ürünleri içeren uygulamalarda üretim 
amacına göre ürün kompozisyonunun değiştirilebildiği belirtilmiştir. 
Ağaçların sıralar halinde dikilmesinde hektarda 50 000 ağaca kadar yüksek 
sıklığa çıkılabildiği, bazı sistemlerde ise hektar başına verimden çok ağaç 
başına verimin değerlendirilmesinin daha anlamlı sonuçlar verdiği 
bildirilmektedir. Bu açıdan odun veriminin AF sistemi ve ekozonla ilişkisi 
incelendiğinde sonuçların çok değişkenlik gösterdiği, beklendiği üzere en 
büyük farklılığın yağış rejimine bağımlılık gösterdiği ve 2-4 kata kadar fark 
görülebildiği belirtilmiştir. Bu farklılıkların ortalama odun veriminin daha 
düşük olduğu AS sistemlerinde daha küçük olduğu, bu durumun da 
özellikle yarıkurak alanlarda ortalama odun verimliliğinin az oluşu ve 
kaynakların daha çok bileşene bölünmesinin sonucu olduğu şeklinde 
yorumlanmıştır.           
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Raporda bir hanenin yakacak odun gereksiniminin karşılanabilmesi için 
gereken minimum alan açısından da kurak ve yarıkurak ile yeterli yağış 
alan Mali, Bengal ve Etiyopya bölgelerinde yapılan karşılaştırmalı 
çalışmalar sonucunda kurakta 0.6 – 1 ha, tarımsal alanın %25 – 50’sinin bu 
amaçla kullanımının gerektiği belirlendiği, ağaç sıklığı düşük tutulduğunda 
50 - 400 ağaç/hane yeterliliğinin saptandığı bildirilmiştir. 

Çevre ile etkileşim araştırmaları insan etkisi dışında doğal bitki örtüsünün 
durumu ve ağaç büyümesini edafik, iklimsel ve biyolojik koşulların 
belirlediği gerçeği ışığında yapılarak, yağış rejimi dışındaki sınırlayıcı 
etmenler incelenmiştir. Her ne kadar kuru madde üretimi teorik olarak nemli 
ve yarıkurak tropiklerde ılıman kuşağa göre daha yüksek ise de, başka 
sınırlayıcı etmenlerin tabloyu tersine çevirebildiği, toprak verimliliğiyle 
şiddetli yağış erozyonu yanında işletmecilik hataları ve ekonomik 
yetersizliklerin ana etkenler olduğu belirlenmiştir. Sonuç bölümünde 
konunun enerji, tarım ve ormancılıkla sosyo-ekonomiyi ilgilendiren 
interdisipliner özelliğine karşın birçok ülkede yalnızca ormancılık 
örgütlerinin sorumluluğunda kaldığına, mangal kömürü üretimiyle kırsal 
sanayileşmeyi ilgilendirdiğine dikkat çekilerek teşvik düzenlemelerinin 
gereği vurgulanmaktadır ki, ülkemizde de agroforestri Tarım ve Enerji 
Bakanlıkları tarafından hiç ele alınmamaktadır, OGM ve AGM de pek fazla 
ilgilenmemektedir (ANONİM 17, 2008). 

Tür seçiminin önemine de değilen raporda öncelikle yerel türlerden uygun 
potansiyele sahip olanların belirlenmesi, sonra adapte yabancı türlerin 
düşünülmesi, üstün özelliğe sahip bireylerden çelikle üretim ve ıslah 
önerilmekte, ancak geniş alan uygulamalarında tohumdan yetiştirmenin 
daha anlamlı olacağı belirtilmektedir. Kalorifik değerin yetişme koşullarına 
bağlı olması nedeniyle tür seçiminde çok önemli olmadığı, verimlilik, çevre 
koşullarına uyum ve kültürel bakım gereksinimine ağırlık verilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Otsu enerji türleri ve tarımsal ürünlerin avantajının kısa 
sürede yararlanılır olmaları, azot fikse edici ağaçlar ve örtü bitkilerinin 
bakım maliyeti ve toprak ıslahı açısından gerekliliğine dikkat çekilmiştir. 
Enerji amaçlı yetiştiriciliğin bir avantajının doğal bitki örtüsündeki ekonomik 
değeri olmayan, temizlenmesine çalışılan yerel türlerden kuru kütlesi 
yüksek olanların değerlendirilebilmesi olduğu vurgulanmıştır. Üretimi 
kısıtlayabilen diğer yararlı P düzeyinin yerel bitki örtüsündeki kuru maddesi 
yetersiz otlar, baklagiller ve malçlama, hayvan gübresi, fosfat kayası ile 
ekonomik ve ekolojik şekilde tamamlanabildiği bildirilmiştir.  

Başarı için iklim, toprak koşulları ve hastalıklara, eğime dayanıklılık yanında 
biyokütle hasadı ve budamaya dayanıklılık, kolay yetişme, fazla bakım 
gerektirmeme, yanma kalitesi için düşük nem, kül ve sülfür, yüksek dansite, 
kıvılcımsız yanma kriterlerinden söz edilmektedir. Birçok türün bu tür 
özelliklerinin toplandığı  “ICRAF” Ağaç ve Çalı Veri Bankası ile bazı basılı 
eserlerin yardımcı olacak bilgileri içermesi nedeniyle önerildiği rapor, geniş 
alanlardaki uygulamalar için planlama tekniklerine de değinmektedir. İdeal 
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olarak her bir köy ve mezra için bilgilerin değerlendirilmesi gerekmesine 
karşın genelde mevcut olmadığından benzer özelliklerdeki alanların zonlar 
haline getirilmesiyle gruplandırma sonuçlarının değerlendirildiği 
belirtilmektedir. Bu amaçla özel bilgisayar programları kullanılarak doğru 
değerlendirme yapılabildiği, Uzun–menzilli Enerji Alternatifleri Planlama 
Sistemi (Long-range Energy Alternatives Planning system-LEAP) 
tanıtılmaktadır. Kenya Yakacak Odun Projesi için geliştirilerek. UNEP’in 
Boston’daki Stockholm Environment Institute tarafından alternatif enerji 
kaynaklarını da kapsayan yazılım da önerilmekte, GIS ile de planlamada 
başarı şansının arttığı belirtilmektedir. Aynı raporda Acacia türlerinden 
Atriplex, Citrus, Eucalyptus, Juniperus, Olea, Pinus,  Populus, Robinia ve 
Salix türlerine kadar birçok odunlu yer almakta, referanslar bölümünde 
Bangladeş’ten Hindistan, Nijerya, Vietnam, Tayland ve Çin’e kadar birçok 
ülkedeki sonuçların agroekolojisi, AF ile endüstriyel değerlendirme ilişkisi, 
verimsiz arâzi ıslahı, girdi – ürün ilişkisi gibi çok çeşitli açılardan 
değerlendirildiği birçok bilimsel çalışma yer almaktadır.   

ii) Enerji Fakirliği, Kırsal Fakirlik ve Çölleşme ile Savaşım ve 
Restorasyonda AF Uygulamaları: 

Çin’deki AF sistem ve gelişmeleri değerlendirme raporunda Çin ve 
Hindistan’ın yüzölçüm nüfus oranı, Çin’de 0,1 ha ekim alanı/kişi. sorununa 
dikkat çekilmekte, aşırı zorlamanın toprak ve su kaybı, yeraltı suyu 
tükenmesi besin, enerji, su ve arazi yanında çevre sorunlarının çok ciddi 
boyutlarda olduğu vurgulanmaktadır. AF’in bu sorunların çözümü 
çabalarındaki tarihsel ve önemli yeri, dar alanlardan en üst düzeyde 
yararlanma zorunluluğuyla uygulanan teraslama gibi çok uzun zamanlardan 
beri kullanıldığı bildirilmektedir. AF’in kırsal enerji gereksinimi karşılamadaki 
işlevine örnek olarak Çin’in su sıkıntısı, erozyon ve fakirlik sorunları ağır 
Ksiji bölgesinde 1979’da tarımsal verim/kişi yıl  220 kg, gelirin 35 Yuan, 300 
000 nüfûsun 257 000 t yakacak gereksiniminin ancak 32 000 t ürün artığı, 
83 000 hayvan atığı, 15 000 t çalı, çırpı ile 1500 t kömürle yetinerek 
karşılandığı belirtilmiştir. Sonuçta aşırı baskıyla ekolojik dengelerin 
bozulduğu, kişi başına günlük çayır kaybının 0,033 hektara çıktığı 
saptanmıştır. 1981-1986’da gidişi durdurmak üzere 43 000 ha 
ağaçlandırma, 75 000 ha. enerji otu alanında ıslah programıyla 1985’te bitki 
örtüsünün %32,7 oranına yükseldiği, 1986’da 154,000 t enerji biyokütlesiyle 
gereksinimin  %84,2 oranında karşılandığı vurgulanmış, geri kalan 
gereksiniminin kömürle karşılanması yanında enerji verimi yüksek sobaların 
devreye sokulması ile yerel enerji sorununun çözümlendiği açıklanmıştır. 
Bu noktada vurgulanması gereken bir konu da yüksek enerji verimiyle 
yakacak gereksinimini azalttığı gibi kirletici gaz ve danecik salımını azaltan 
biyokütle soba tasarımı ve kullanımının önemidir, ki roket tipi sobaların bir 
çok ticâri örneği vardır. 

Makâlede toprak ve su koruma başarısına verilen örnek ise Guangdong 
bölgesindeki 50 yıllık çölleştirmenin 1980’de ulaştığı 1000 km2‘lik “Kırmızı 



 
 
 
 

Kırsal Çevre Yıllığı ’2009 

 

Çöl”dür. Erozyonun 10 000 m3/km2/yıl, verimliliğin çok düşük olduğu 
bölgede 1957’deki su ve toprak koruma ve restorasyonuna  setler, 400 ha 
kurağa dayanıklı, hızlı büyüyen Eucalyptus sp.ve Pinus sp. ile dikimleriyle 
kontrol parsellere karşı %50-70 erozyon azaltımı, toprak suyunun %1, 
organik maddenin %0,76-1,13 artışı, 1964’te de ağaçlar yanında çalı ve 
otsu kombinasyonlarıyla sağlıklı ekosistem oluşturulabildiği, kullanılan 51 
türe karşılık 1982’de 119 bitki türüyle biyoçeşitlilik artışı gözlendiği, 400 
böcek ve 100 kuş türü ve hayvan gruplarının yerleştiğinin saptandığı 
vurgulanmıştır. Raporda 120 - 140 mm yağışlı 1981 Ekim ayında yüzey 
akış sâbitinin Eucalyptus sp. plantasyonunda %85 iken biyoçeşitliliği 
yüksek alanda %6,6 olmasına dikkat çekilmiştir. Bunun üzerine çöldeki 
farklı yağış dönemlerindeki ölçümlerde çıplak arâzideki 19,897 kg/ha karşın 
Eucalyptus sp. Plantasyonunda 5,677 kg/ha, biyoçeşitliliği yüksek 
ekosistemdeyse 3,2 kg/ha erozyon ölçüldüğü vurgulanmıştır. Ayrıca 
gelişmenin uygulama alanı sınırları ötesine pozitif etkisiyle çevredeki çölde 
toprak sıcaklığının uzak bölgelerdeki 62ºC’ye hiç ulaşmadığı, çevredeki 
kuru tarım alanlarında da verimliliğin arttığı bildirilmiştir.   
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