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SUNUŞ 
 
 
 

Nedir bu “kuraklık”, “çoraklık”; nedendir ? 
Başka nasıl betimlenebilir ki içinde bulunduğumuz şu durağanlık? Başta dokuz 
orman fakültesi olmak üzere kırsal çevremizle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili 
onlarca fakülte ve bölüm, yüzlerce "anabilimdalı" ve "bilim dalı", onlarca 
araştırma enstitüsü, binlerce bilimci, mühendis, doğa ve çevre korumacı dernek, 
vakıf, demokratik kitle örgütü ve kişi var… Var ama, ülkemizdeki sınırlı sayıda 
yayın organı sürekli olarak gerektiğince beslenemiyor. Oysa, her fırsatta öne 
sürüldüğü gibi, Türkiye,  hem yatay hem de dikey olarak kırsal çevre varlıkları 
ve süreçlerinin, dolayısıyla da kırsal çevre sorunlarının çeşitliliği yönünden son 
derece varsıl bir ülke. Üstelik, ülkemizde kırsal çevredeki varlıklar ve süreçlerle 
doğrudan ve dolaylı olarak ilgili çok sayıda teknik, yönetsel ve hukuksal 
düzenleme yapılıyor. Öyleyse, nasıl oluyor da böylesi bir bilgisel, düşünsel 
kuraklık yaşanabiliyor ülkemizde? Bunun, çeşitli yönleriyle yanıtlanması 
gereken önemli bir soru olduğunu düşünüyoruz. Kimler, nasıl bu gereği yerine 
getirebilir bilmiyoruz. Ancak, olanaklarımızın onca kısıtlılığına karşın bu 
doğrultuda çaba göstereceklere Kırsal Çevre Yıllığı'nın olanaklarını sunuyoruz 
ve içtenlikle diyoruz ki; "- Kullansanıza bu olanağı !.." 

 

*** 

 

Değirmenler taşıma suyla ne denli dönebilecek bakalım? 
Gönüllü kuruluşlar bir yana kamu kurum ve kuruluşları da  neredeyse tüm 
etkinliklerini artık AB, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler vb uluslararası 
kuruluşların parasal destekleriyle yapabiliyor. Doğa korumacı (!) olanların yanı 
sıra "kırsal/bölgesel kalkınma", KOBİ'lerin geliştirilmesi, kadınların/çocukların 
"kurtarılması", yoksulluğun ve "yoksunluğun" giderilmesi vb amaçlı projeler 
bile anılan uluslararası kuruluşların hibe ve kredileriyle yürütülebiliyor. Belki de 
sanılıyor ki, nasıl olsa parası, deyiş yerindeyse "cepten çıkmıyor"... Ne denli 
büyük bir yanılgı !..Bu eğilimin nelere yol açtığı ise hemen hemen hiçbir 
düzlemde sorgulanmıyor. Sözgelimi ülkesel, kurumsal ve bireysel bağımsızlığın 
zedelenmesine, özgüvenin yitirilmesine yol açan ilişkiler bile dert edinilmiyor. 
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Aksine, bu desteklerden olabildiğince daha büyük pay alınabilmesi için kişiler, 
gönüllü kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile demokratik kitle örgütleri, 
deyiş yerindeyse birbirlerini yiyor. Öte yandan, söz konusu eğilim nedeniyle, 
"tek ağacın görülmesinden ormanın görülememesi" durumuna düşülmesi ve bu 
kapsamda da doğaya zarar verebilen temel ekonomik, toplumsal ve siyasal 
süreçlerin gözlerden kaçırılabilmesi daha da kolaylaşabiliyor. Sözgelimi, 
ormanlarımızla ilgili son hukuksal düzenlemelere yol açan temel nedenlerin ve 
ormanlarımıza verebileceği zararların ayırdına gerektiğince varılamıyor. 
Böylece, deyiş yerindeyse "meydanlar  boş kalıyor". 

 

Bir hafta içinde iki önemli yönetmelik çıkarıldı ve yenileri 
de yolda... 
Mart ayı, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın en üretken olduğu bir ay olarak geride 
kaldı. Bakanlık, biri 16 ötekisi de 22 Martta olmak üzere iki Yönetmelik çıkardı: 
6831 Sayılı Orman Kanununun 2 nci Maddesinin (A) Bendine Göre 
Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik ile 
Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik. 
Bakanlık, 1982 Anayasasının 169 ve 170. maddelerine bile çeşitli yönlerden 
aykırılıkları olan bu yönetmeliklerin yanı sıra şimdilerde de orman yönetim 
(amenajman) planlarının hazırlanması ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili 
yönetmelikleri de yeniden düzenliyor. Sizce de bu hukuksal düzenlemelerin 
ormanlarımıza olası getiri ve götürülerinin sorgulanması gerekmiyor mu? 

 

Özellikle "ormancı" bilimci, araştırmacı ve 
uygulamacıların yanıtlaması gereken sorular... 
Başlangıçta da belirttik; kırsal çevremizdeki varlık ve süreçlerle ilgili çok sayıda 
teknik, yönetsel ve hukuksal düzenleme yapılıyor. Sorularımız şunlar: Yukarıda 
örneklenen yönetmeliklerin ormanlarımıza ve ormancılığımızdaki etkilerinin 
yanı sıra; 

• Baltalık ormanların koru ormanlarına dönüştürülmesi nelere yola açabilir; 
bu sürecin gerektiği gibi işletilebilmesi için zorunlu olan alt yapısal koşullar 
nelerdir ve bu koşullar yeterince oluşturulmuş mudur? 

• Ormanlarımızda "rehabilitasyon çalışmaları" adıyla yürütülmekte olan 
işlemler ormancılık biliminin gereklerine ne denli uygundur ve olası 
ekolojik etkileri neler olabilecektir. 

• Açık artırmalı dikili ağaç satışları "orman köyü" sayılan yerleşmelerdeki 
ekonomik ve toplumsal yapıları ne yönde etkileyebilecek, dikili olarak 
satılan ağaçların kesilmesi sırasında ekolojik zararlara yol açması nasıl 
önlenebilecektir? 
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• Ormanların, gençleştirme ve ağaçlandırma alanlarının, koruma statülü 
orman ekosistemlerinin korunmasının köy tüzel kişiliklerine devredilmesi 
ne denli etkili bir koruma yaklaşımıdır? 

• Orman mühendisliği öğretiminde yaşanan yetersizlikler orman 
ekosistemlerinin yönetilmesinde etkenlik düzeyini ne yönde etkilemektedir? 

• Özelleştirmeci düzenlemelerin ve bu kapsamda da temel ormancılık 
hizmetlerinin "serbest" (!) orman mühendislerine yaptırılmasının amaçlara 
uygunluğu, gerektiğince nasıl denetlenebilecektir ? 

• Ormancılık alanında etkinlikte bulunan demokratik kitle örgütlerinin içinde 
bulundukları durağanlığın nedenleri nelerdir ve nasıl aşılabilecektir ? 

• Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, deyiş yerindeyse "bağımsız cumhuriyetler" 
gibi etkinlikte bulunan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar, Orman ile Orman-Köy İlişkileri genel müdürlüklerinin 
merkez ve taşra örgütlenmesi gerektiğince etkili midir? 

• Orman yönetim (amenajman) planları, gerçektende de "fonksiyonel" olarak 
hazırlanabilmekte ve gerektiği gibi uygulanabilmekte midir; 
hazırlanamamasının ve/veya uygulanamamasının orman ekosistemlerinin 
yapısal özelliklerinin devamlılığını ne yönde etkilemektedir? 

• Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesine yönelik çalışmaların 
yönetilme düzeni yeterince etkili midir? 

Sayıları daha da artırılabilecek bu sorular kimleri, ne denli ilgilendiriyor acaba ? 

 
 

K ı r s a l  Ç e v r e  
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Yüksek Dağ Ormanlarının Kavramsal  
Çerçevesi ve Silvikültürel Özellikleri 

 
Öğr. Gör. Dr. Zafer YÜCESAN 

KTÜ Orman Fakültesi,  Silvikültür Anabilim Dalı - TRABZON 

20.7 milyon hektarlık orman alanının yaklaşık %51’i verimli olan (Çalışkan, 
1998)  ülkemizde, bu verimli ormanlık alanlarımızın ve %49’unu oluşturan bo-
zuk nitelikli ormanlarımızın fonksiyonlarına göre sınıflandırılarak planlanması 
ve işletilmesi yeni bir yaklaşımdır. Söz konusu bu alanlar içinde önemli payı o-
lan, Doğu Ladini, Göknar, Toros Sediri, Sarıçam, Karaçam, Kayın, Akçaağaç, 
Üvez, Titrek Kavak, Huş ve Ardıç gibi orman ağacı türlerimizin doğal yayılış 
alanlarında saf yada karışık meşcereler halinde çıkabildikleri en son noktalar o-
lan ve optimum yayılış gösterdikleri alanlara göre; ekolojik ve silvikültürel ko-
nuda pek çok farklılıklar gösteren alpin zona yakın alanlarla ilgili bir 
silvikültürel ve fonksiyonel planlama biçim ve teknik esaslar dizini henüz mev-
cut değildir. 

Bir yüksek dağ genel olarak ekolojik ve biyolojik bakımdan 4 farklı ana basa-
maktan ya da yaşam alanından oluşur. Bunlar aşağıdan yukarıya doğru, alçak 
alanlar, dağ ormanı basamağı, yüksek dağ ormanı basamağı ve çok yüksek dağ-
lık alan basamağıdır. Yüksek dağlar bir çok yerde zirvelerindeki sürekli kar ba-
samağı (Nival), bunun altında muhteşem kaya bloklarının, kaya koridorlarının, 
kar vadiciklerinin olduğu basamak (subnival), bundan sonra da özellikle kendine 
özgü bitki zenginliği ile insanları büyüleyen ağaçsız alpin basamaktan oluşur. 
Bu alpin basamaktan da yavaş yavaş yüksek dağ ormanlarına, dağ ormanlarına 
ve alçak alanlara geçiş olur. Yüksek dağlar ve yüksek dağ ormanları içerlerinde 
çok zengin biyotop ve ekolojik nişleri (en küçük yaşam alanı) bulunduran, dün-
yamızın en önemli dev alanlı özel nitelikli yaşam alanlarından (biomlardan) bi-
rini oluştururlar. Orman sınırının üzerindeki bu alanlar genel olarak yayla da di-
yebileceğimiz sığ çayır topraklarının oluşturduğu alpin otlaklardan, yer yer sarp 
taş ve kayalıklardan oluşur (Çolak ve diğ., 2004).  

Yüksek dağ ormanı kavramından, yüksek dağ ormanı basamağında, yani yüksek 
montan ile alçak subalpin yükselti basamağı arasındaki geçiş alanından alpin 
yükselti basamağının altına kadar olan alan içerisinde yer alan, kendisine özgü 
biyolojik, fizyolojik, sosyolojik ve yetişme ortamı özelliklerine sahip, ekstrem 
yaşama ve var olma koşulları altında yaşamını sürdürebilen, tahriplere karşı çok 
belirgin tepki gösteren ormanlar anlaşılır. 

Ormanı ve onun yaşam koşullarını anlayabilmek için orman sınırının bilinmesi 
çok önemlidir. Ormanda özellikle sıcaklık yetersizliğinden ileri gelen bir orman 
sınırı söz konusudur. Ancak bu sınır, sabit olmayıp hareketli bir yapı göstermek-
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tedir. Saatçioğlu (1976)’na göre, doğada ormanın birdenbire kesildiği seyrek gö-
rülür. Birçok durumlarda, bir geçiş kuşağı bulunur. Genel olarak, ormandan alp 
ve polar zonlara geçerken önce ormanın kapalılığının bozulduğu ve daha ileride 
ağaç boylarının kısaldığı görülür. Tahrip görmeyen sınırlarda bu olay tipiktir. Bu 
kuşakta “orman sınırı”, “ağaç sınırı”  ve “kötürüm ağaç sınırı” olmak üzere üç 
sınır ayırt edilir ve orman sınırı ile ağaç sınırı arasında kalan kısma “savaş zonu” 
denir. Çolak ve Pitterle (1999);  Schröter (1926), Rubner (1960) ve Holtmeier 
(1967)’ e atfen orman sınırını, gruptan kümeye kadar yeterli en küçük alana sa-
hip ve bir orman iklimi yaratacak derecede kapalı, orman karakteri taşıyan or-
man meşcerelerinin veya ormanların üst sınırı olarak tanımlamaktadır. Diğer bir 
tanıma göre orman sınırı, kapalı ormandan açık alandaki çalı ve otsu bitkilere 
geçişin olduğu sınır olarak değerlendirilmektedir (Kreeb, 1983). 

Ormanın dağ sınırlarında iklim, toprak ve diğer bazı çevre faktörlerine bağlı ola-
rak değişen mücadele ve geçiş zonlarının en önemlisi ağaç sınırıdır. Ağaç sınırı 
tanımlamalarında genellikle ağaç boyu kriter olarak kullanılmaktadır. Çolak ve 
Pitterle (1999)’nin bildirdiklerine göre, bu konuda boy değerleri bakımından bi-
lim adamları arasında farklı kabuller söz konusudur. Tshemark (1950), bu değeri 
en az 8 m, Leibundgut (1938) en az 5 m, Ellenberg (1963) ise 2-3 metreden da-
ha az boya sahip olarak tanımlamaktadır.  
 

 
Resim 1. Giresun-Harşit Orman İşletme Şefliği. Saf doğuladini meşceresinde tipik 
orman sınırı ve savaş zonu (Foto Arşiv: Zafer YÜCESAN&Ercan OKTAN) 
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Savaş zonunda ağaçlar yüksek yerlerin elverişsiz hava koşullarına  (rüzgar, dü-
şük sıcaklık, kar baskısı, don, toprağın bozuk kimyasal ayrışması v.b.) karşı di-
renmek zorunda kalmakta ve bu nedenle büyük zararlara uğramaktadırlar. Savaş 
zonunda tek ağaçların birbiriyle bağlantıları kalmamaktadır ancak, bir arada bu-
lunanlar kendi aralarında sıkı bir ilişki içersindedirler. Gövdeler kısa ve konik 
olup aşağıya kadar dallıdırlar. Ağaçlarda büyüme azlığı nedeniyle fazla miktar-
da yosunlaşma olmaktadır.  

Bugün Alpler’deki gerçek ağaç sınırının ana etkeni insandır (yakacak odun ge-
reksinimi ve büyükbaş hayvancılığı için mümkün olduğunca geniş alan isteği). 
Bu nedenle sözü edilen bölgedeki ağaçların alt kısmı daha geniş ve üst kısmı dar 
olup, çoğunlukla silindirik (dolgun) bir gövde yapısı göstermezler (Walter ve 
Breckle, 1983). Doğal orman sınırı Alpler’in kenar kısımlarında 1800-2000 met-
reler arasında, Orta Alpler’de yaklaşık olarak 2000 metre civarındadır. Ancak 
ormandaki otlatma, kökleme ve odun üretimi aktüel orman sınırını potansiyel 
orman sınırından birkaç yüz metre aşağıya çekmiştir (Çolak ve Pitterle, 1999). 
Bu durum ülkemiz yüksek dağ ormanlarında da görülmektedir. 

Dağlardaki iklim özelliği (deniz ya da kara iklimi olması) orman sınırının yük-
sekliği üzerine etkilidir. Orman sınırı deniz ikliminin etkisi altında olan yerlerde 
karasal iklime sahip olan yerlere göre daha aşağıdadır. Örneğin; deniz iklimi et-
kisi altında olan Doğu Karadeniz dağlarında orman Alp sınırı 2000 m. rakımlar-
da iken, karasal iklime sahip Sarıkamış’ta orman sınırı 2600 m rakıma çıkar. 
Bunun nedeni deniz iklimine sahip yerlerde yaz sıcaklığının az olmasıdır. Kara-
sal iklimlerde yaz sıcaklığı daha fazla olup ağaç gelişmesi üzerine daha olumlu 
etkiye sahiptir. Bu nedenle orman sınırı karasal iklime sahip dağlarda daha yük-
seklerde oluşur.  

Avrupa Alplerindeki ağaç sınırlarında çoğunlukla Pinus cembra, Melez ve  Av-
rupa ladini bulunur. Türkiye’nin orman ve ağaç sınırlarında ise esas olarak Pinus 
silvestris, Pinus nigra, Cedrus libani, Betula ssp., Populus tremula, Picea 
orientalis,  Fagus  orientalis  ve  Abies ssp. (güneyde A. cilicica) türleri vardır. 
Çeşitli ardıç türleri ise hemen hemen bütün orman ve ağaç sınırlarında özellikle 
kötürüm ağaç sınırında görülmektedir. Kuzey Anadolu dağlarında  2100  m de 
başlayan orman sınırı, Ülkenin iç taraflarına gidildikçe kademe kademe  yükse-
lerek karasal ve kurak iklimli Orta Anadolu'nun Erciyes kütlesinde 2600 m’de 
maksimal sınıra ulaştıktan sonra Toros sıradağlarına  doğru 2200-2300 m ye dü-
şer. Doğu Anadolu’da kenar dağlarında 2000 m’de başlayan sınır, kara iklimi iç 
mıntıkalara doğru 2400 m’ye kadar hızlı bir artış gösterir ve Murat Dağlarıyla 
Van Gölü arasında 2700-2800  m  ye kadar ağaç sınırı yükselir ve ondan sonra 
da Bitlis Vadisi’nin çıkışında 2700  m’den 2300 m ye kadar iner. Şu halde Ana-
dolu’nun en üst orman sınırı 2000 ile 2600 m (Sarıkamış ormanları) arasında 
değişmekte ve en üst ağaç sınırı özellikle yamuk ve bodur ağaç sınırı da  2800 m 
ye (Nemrut Dağı) kadar çıkmaktadır. İç kısımlarda orman ve ağaç sınırının yük-
selişi kara ikliminin güneşli ve sıcak yaz günleriyle açıklanabilir. Ancak bu kı-
sımlardaki dağlara deniz neminin ulaşabilmesi koşullarını da, sınırları yükselten 
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bir faktör olarak gözden uzak tutmamak gerekir (Saatçioğlu, 1979; Mayer ve 
Aksoy, 1998; Demirci, 2005).  

Dağlarda şiddetli ve devamlı rüzgarlar, kar zararları, buz ve yer yer buzul olu-
şumları gibi faktörler orman ve ağaç yükselişini aşağıya itmeye çalışmaktadır. 
Özellikle kar örtüsünün alan üzerinde uzunca bir süre kalması, ağaç fidanlarının 
mantar zararlarına karşı dayanıksız olmalarına neden olmaktadır. Bu durum, gü-
ney Norveç’teki dağlarda ve Alpler’deki subalpin zonda, genç ağaçların en ö-
nemli ölüm nedenlerinden birisi olarak belirtilmektedir (Roll-Hansen ve diğ., 
1992; Senn ve diğ., 1994; Senn, 1999). Kış ve ilkbahardaki önemli kar hareketi 
fidanların gövde ve dallarında mekanik zararlara neden olan olumsuz bir etkiye 
sahip olabilmektedir (Patten ve Knight, 1994). 

Ağaç tepelerinin uç sürgünleri çoğu kez rüzgar ve kar etkileriyle kırılmakta ve 
bunların yerine yan dallar doğrularak sekonder tepeler oluşturmaktadır. Bu şe-
kilde şamdan ve süngü şekilleri meydana gelmektedir. Öte yandan genç gövde-
lerin kar baskısı yüzünden bir çok kereler eğilip doğrulmaları sonucu deve hör-
gücüne benzer şekiller oluşmaktadır (Saatçioğlu, 1976). Bunlara ek olarak, ağaç 
türlerinin savaş kuşağı, genellikle genç bireylerden ve sık sık klimatik zararlar 
sonucunda ortaya çıkmış çok gövdeli büyüme formları ve birçok ferdin bir arada 
bulunarak yaşayıp ve geliştiği bir birliktelik oluşturmaktadır.  

Karca zengin ortamlarda gençlik evresini geçen bireyler gelişmesini sürdürerek 
kar örtüsünün dışına çıkınca doğrudan don etkisi, buzlanma ve don kuraklığı ile 
karşı karşıya kalır. Dolayısıyla bu bitkiler kışın, iklim etkisine karşı yeterince 
dayanıklılık geliştirebilirse ancak yaşamlarını devam ettirebilirler. Bu durumda 
ağaç kolektifi (=ağaç topluluğu) şeklinde bulunan bireyler tek tek yaşayan birey-
lere göre bazı üstünlüklere sahip olurlar. Kolektif yapı çok sık tohumdan gelmiş 
bireylerden oluşabileceği gibi, aynı zamanda bir veya daha çok ağaçtan vejetatif 
yolla yayılmayla da gerçekleşebilir (Çolak ve Pitterle, 1999). Dal ve gövde kıs-
mındaki uyuyan tomurcuklar aniden aktif duruma geçer veya yeni adventif to-
murcuklar oluşturarak sürgün verir. Dolayısıyla çok ince ve sık dallanma olur. I-
şık, sıcaklık ve nem koşullarının uygun olmamasından dolayı doğal dal budanma-
sı oranı yok denecek kadar az, dalsız gövde uzunluğu oldukça kısa ve ağaçların 
tepe taçları çoğu zaman yere kadar uzanmaktadır. Genellikle toprağa yakın dallar 
belirgin derecede uzun olup bu dalların toprakla temas durumunda köklenmesiyle 
veya köklenme gerçekleşmeden tepe sürgünü şeklinde yukarıya doğru yönelme-
siyle yeni gövdeler oluşturması oldukça sık görülür (Holtmeier, 1993).  

Kouch (1972 ve 1973), artan yükseltiyle birlikte seyrekleşen subalpin ladin or-
manları içerisinde küme şeklindeki oluşumları, “ağaç kolektifi kuruluşu” olarak 
tanımlamıştır. Amerika’nın Rocky dağlarında ise 20-30 ağaçtan oluşan ve boyları 
3-10 m arasında değişen ağaç toplulukları ise, “ağaç adaları” (tree islands) olarak 
adlandırılmaktadır (Arno ve Hammerly, 1984). 

Doğal subalpin iğne yapraklı meşcerelerde (özellikle ladin meşcereleri): 1-Ge-
nellikle sık, birbirinin içine girmiş küçük kolektifler şeklinde düzensiz ve bir a-
raya yığılmış gövde dağılımları bulunur, 2- Ağaç grupları arasında 100’ün üze- 
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Resim 2. Doğu ladininde savaş zonunda karakteristik ağaç kolektifi oluşumu  
(Foto Arşiv: Zafer YÜCESAN & Ercan OKTAN) 

 
rinde yaş farklılığı ile küçük alanlar üzerinde değişik yaşlılık söz konusudur, 3- 
Küçük alanlar üzerinde, küçük kolektifler arasında tepe çatısının açılması sonu-
cunda orman kenarları boyunca iğne yapraklı ağaçların tehlike altında bulundu-
ğu yetişme ortamları oluşur. Küçük alanlar üzerindeki değişik yaşlılık, genç a-
ğaçlar ve ağaç gruplarının üst tabakasında yaşlı ağaçların yer almasıyla kendini 
gösterir (Ott, 1995). Grupların iç kısımlarında bulunan bireyler dış kısımlarında 
bulunan ağaçlar tarafından, her türlü olumsuz iklim etkilerine karşı oldukça iyi 
korunmaktadırlar. Bu durum ağaç kolektifi oluşumunun temel yapılarındandır.  

Supalpin basamakta en çok göze çarpan niteliklerden biri de ilk yıllardaki yavaş-
lamış boy büyümesidir. Örneğin Picea abies’in göğüs yüksekliğine ulaşabilmesi 
için 50 veya daha fazla yıl gereklidir. Ancak 1-3 metre ağaç boyundan sonra a-
şağı alanlardakine benzer şekilde hızlanmış bir boy büyümesi görülebilmektedir 
(Indermühle, 1978). Subalpin ağaçlandırmalarında ise, ağaçlandırmanın 30-50 
yıl sonrasında ağaçların gövde çaplarının 10 cm den daha fazla olması halinde 
başarıya ulaşabileceği belirtilmektedir (Schönenberger, 1978). Üçler ve diğ. 
(2001) yaptıkları çalışmada saf doğu ladini meşcere-lerinde savaş zonundan alı-
nan örnek alanlar ile orman sınırından alınan örnek alanlar arasında göğüs yük-
sekliğine (1.3 m) ulaşma zamanları arasında, savaş zonunda orman sınırına göre 
ortalama yıl sayısının daha fazla olduğunu belirlemiştir. Bu değer savaş zonu i-
çin aritmetik ortalama 42 yıl ve standart sapma 5.5 yıl, orman sınırı için ise arit-
metik ortalama 22 yıl ve standart sapma 2.2 yıl olarak verilmiştir. Bu verilere 
göre ağaçların 1.3 m boyuna ulaşması için geçen zamanın orman sınırına göre, 
savaş zonunda yaklaşık olarak bir kat daha arttığı söylenebilir. Gençlikte yavaş 
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büyüme ilk başta çok büyük bir dezavantaj olarak görülebilir. Uzun süre kar al-
tında kalan bireylerde kar mantarları zararı görülme olasılığı oldukça fazladır. 
Ancak bununla beraber küçük ağaçlar mekanik yüklenmelere karşı çok daha az 
duyarlıdır, gövdeler çok daha elastiktir ve yedek tomurcuklar oluştururlar. Tepe 
oldukça sık dallanır ve mekanik veya klimatik etkilerle herhangi bir şekilde kırı-
lırsa yan sürgünler tarafından yenilenir. Ağacın hızlanmış boy büyümesiyle bu 
tehlikeler de artar. Ağaçlar kritik yaş evrelerini geçtiklerinde ise yüksek yaşlara 
ulaşmaları oldukça yüksek bir olasılıktır. Bu noktada aşırı yaşlanma sürecinin 
gözden kaçırılmaması gerekir. Fizyolojik yaş sınırına gelmiş, zamanında amaca 
uygun meşcere yenilenmesi güvence altına alınmamış ve sürekliliği tehlike altı-
na girmiş meşcerelerde aşırı yaşlanmadan söz edilebilir. Meşcerede aşırı yaş-
lanmaya ormanın yetersiz gençliği, ölü örtü yararlanması, orman otlatması veya 
aşırı odun üretimiyle neden olunur. Ancak bazı subalpin koşullarında doğal ya-
şam ortamlarının bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir.  

Orman sınırında bulunan ağaç kolektiflerinde, kolektifin yapısı ve büyüklüğü 
ormanın daha aşağı yükseltilerinden orman sınırına doğru gidildikçe azalmakta-
dır. Gövdelerin sayısında ise artış olmakta ve kolektifin formu yetişme ortamı 
etmenlerine göre farklılık göstermektedir. Nitekim Çolak ve Pitterle (1999)’nin, 
Kouch ve Aimet (1970)’e atfen bildirdiklerine göre, ormanın savaş kuşağından 
aşağıdaki kapalı ormanlara doğru inildikçe, ağaç kolektiflerinin sayısı azalmakta 
ve yapılarında da değişiklikler olmaktadır. Ağaç kollekti-findeki ağaç sayısı sa-
vaş kuşağında ortalama 20 iken bu sayı orman zonunda 7’ye düşmüştür. Ağaç 
kolektifi oranı ise savaş kuşağında ortalama % 95 iken, orman zonunda ortalama 
% 22 olarak bulunmuştur. 

Buna benzer oluşumları ve yaklaşımları konu ile ilgili yapılan çalışmalarda da gö-
rebilmek mümkündür. Nitekim, Mayer ve Pitterle (1988) tarafından subalpin ba-
samakta ağaç kolektifleri üzerine yapılan bir çalışmada, kolektiflerin küçük alanlar 
üzerinde ekstrem derecede gövde sayısına sahip olduğu belirtilmektedir (15 m2 de 
40 bireye kadar). Üst tabakadaki bireylerin ise %10-30 arasında bir orana sahip 
olduğu ifade edilerek, orman sınırında bulunan ağaç kolektiflerinde, kolektifin bü-
yüklüğünün orman sınırına doğru azalmakta  ve  gövde  sayısının artmakta oldu-
ğu, kolektifin yapısının ağaç türüne göre değişmekte ve kolektifin formunun ye-
tişme ortamı etkenlerine göre farklılık gösterdiği vurgulanmaktadır. Üçler ve diğ. 
(2001) alpin zona yakın saf doğu ladini meşcerelerinin meşcere kuruluşları ve ar-
tım-büyüme ilişkileri üzerine yaptıkları araştırmada, orman sınırından seçilen ör-
nek alanlardaki ağaçların meşcere içindeki dağılımlarının; savaş zonundan seçilen 
örnek alanlardan daha farklı bir durum gösterdiğini belirtmektedir. Saf Doğu ladi-
ni meşcerelerinde savaş zonunda ağaç kolektifleri içinde 2-86 arasında değişen sa-
yıda bireyin bulunduğunu, bu değerin orman sınırında 3-12 arasında değiştiğini i-
fade etmişlerdir. Ağaç başına düşen alanı ise savaş zonunda 1.02 m2, orman sını-
rında ise 3.75 m2 olarak belirtmişlerdir.  

Savaş kuşağına göre subalpin basamaktaki ormanlarda ağaç kolektifleri bireyce 
fakir olup kendi içerisinde homojen bir yapıya sahiptir. Artan yükseltiyle ağaç 
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kolektifleri içerisinde ağaçtan ağaca olan mesafe azalır. Kolektifi oluşturan a-
ğaçların yere kadar uzanan uzun tepeli olması ve boy (cm) / göğüs çapı (cm) o-
ranlarının düşüklüğü, subalpin koruyucu ormanları için önemli bir dayanıklılık 
etkenidir (Langenegger, 1979; Mayer ve Ott, 1991; Gassabner, 1989). Çolak ve 
Pitterle (1999)’nin Zeller (1977 ve 1993)’e atfen bildirdiklerine göre ise, yüksek 
dağlık alanlarda ağaç kolektifleri dayanıklı meşcere elemanları olup, ağaçlar ne 
kadar sık bulunursa, bu kolektif yapı da o kadar dayanıklıdır. Yapılan bir çalış-
mada Avrupa ladininde iyi nitelikli ağaçlarda bu oranın 85’in altında olması du-
rumunda kar kırması oranının söz konusu olmadığı saptanmıştır (Mericel, 1975). 
Türkiye’de yapılan çalışmada ise (Üçler ve diğ., 2001) Doğu ladininde de bu oran 
ortalama 85’in altında görülmektedir (Savaş zonunda 63 ve orman sınırında 65). 

Tek tek ağaç kolektiflerinden üretim amaçlı yarararlanma, ağaç kolektiflerinin bü-
tününü tehlike altına sokmaz ve genelde kolektif yapı da bundan zarar görmez. 

Dağ ormanlarının doğal olarak bulunduğu yerler genel olarak dik yamaçlar, 
farklı iklim koşulları ve ince toprak tabakalarının bulunduğu çok değişken ko-
şullara sahip alanlardır ve bu alanlarda bulunan ağaçlar çoğunlukla çığ düşmesi, 
kaya yuvarlanması, heyelan, erozyon, sel ve şiddetli rüzgarların etkisi altındadır 
(Kienholz ve Price, 2000). Dağ ormanlarının en önemli fonksiyonlarından birisi 
bu tehlikelere karşı çevrenin korunmasıdır (Schönenberger, 1998).  

Dağ ormanlarında meşcere strüktürleri yukarıda sözü edilen çığ düşmesi, kaya 
yuvarlanmaları, erozyon, heyelan, sel ve enkaz yuvarlanmaları gibi doğal afetle-
re karşı etkin bir rol oynamaktadır. Meşcere strüktürü aynı zamanda biyo-
çeşitlilik ile yakın ilişki içindedir. Bu nedenle doğa koruma açısından da önem-
lidir. Dolayısıyla dağ ormanlarının yönetimi, gelişimi ve anlaşılması bakımından 
meşcere strüktürünün belirlenmesi ve analiz edilmesi buna bağlı olarak da yük-
sek dağlık alanlardaki ormanlar için lokal işletme planların uygulamaya aktarıl-
ması gerekmektedir.  

Yüksek dağ silvikültürü denildiğinde ekstrem yaşama ve var olma koşulları al-
tında yüksek dağ ormanı fonksiyonlarına, özellikle koruyucu fonksiyona, opti-
mum bir şekilde erişmek amacıyla yüksek dağ ormanı basamağı içerisinde istik-
rarlı (stabil) ve yaşama gücü (vitalitesi) fazla olan meşcereleri yaratan bütün 
silvikültürel önlemler anlaşılır. Dağlık alanlarda ormancılık etkinliklerinin ve 
ekonomik koşullara uygunluğun gerçekleştirilmesi zordur. Bu nedenle yüksek 
dağlık alanların koşullarına uygun silvikültürel sistemlerin bu alanlarda uygu-
lanması gerekir. Buradaki düzensiz gövdelere sahip ağaçlar ve ağaç toplulukları 
çoğunlukla koruyucu fonksiyonu yerine getirmektedirler. Ekonomik olarak odun 
üretimi açısından değerlendirilmeye kalkışıldığında, erozyon ve çığ önleme, yaban 
hayatı, su üretimi ya da rekreasyon gibi diğer fonksiyonlarının yanında çok daha 
az getiriye sahip olan bu alanların temel kullanım amaçları odun üretimi dışındaki 
fonksiyonları olmalıdır ve silvikültürel uygulamalar da bu amaca yönelik gerçek-
leştirilmelidir (Çolak ve Pıtterle, 1999; Schönenberger ve Brang, 2001). 
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Ağaçsız alpin alanlara geçişi gösteren ve en üst orman basamağını temsil eden 
subalpin basamak, yaylacılık faaliyetleri ve otlatma baskısı ile sürekli bir tehdit 
altında bulunmaktadır. Farklı ve olumsuz ekolojik koşullar nedeniyle kendisini 
yenilemekte güçlük çeken ya da bu yenilenmenin çok uzun zamanda gerçekleş-
tiği böylesi alanlarda sözü edilen tehdit unsurları, bu alanların daha aşağılara 
kaymasına neden olmaktadır. Bu tarz oluşumları başta, Doğu Karadeniz Bölgesi 
ve bu bölgenin önemli ağaç türlerinden olan Doğu ladini meşcereleri olmak üze-
re, ülkemizin diğer bölgelerinde de görmek mümkündür. Buralarda, insan tara-
fından meydana getirilen çeşitli olumsuzluklar nedeniyle “potansiyel orman sı-
nırı” yer yer büyük farklılıklar gösteren aşağı rakımlara itilmiştir. Bu durumu 
ülkemiz, dışında da görebilmek olasıdır. Nitekim, Çolak ve Pitterle (1999), Av-
rupa’da birçok dağlık bölgede “aktüel orman sınırı”’nın “potansiyel orman sını-
rı” ndan birkaç yüz metre daha aşağıda olduğu belirtilirken, bunun da mikro-
klimatik koşulları değiştirdiğini ifade etmektedirler.   

Subalpin basamakta ağaçlar yeterli derecede ışık ve güneşe sahip olsalar dahi ilk 
10 yıllık dilimlerde çok yavaş büyürler. Schönenberger ve Wasem (1999), yük-
sek rakımlardaki ağaçlandırma çalışmalarında olumsuz çevre koşullarının etki-
sini en aza indirmek ve iyi yapıda meşcereler kurmak için kümeler şeklinde dü-
zenlemelerin yapılmasının uygun olduğunu belirtmektedirler. Yaptıkları çalış-
mada, küme ağaçlandırmasında 3-6 arasında ağaç türünden 20-30 ağacın bir a-
raya dikilmesiyle oluşturulan “küçük kümeler” meydana getirildiği 5 ile 10 yıl 
süresince ağaçların tepeleri birbiriyle iç içe kaldığı, birkaç 10 yıl geçtikten sonra 
küçük kümelerin daha büyük kümeler haline geldiği belirtilmiştir. Ağaç kümele-
ri arasındaki mesafenin yaşam sürelerince sabit kalması gerektiği, böylece 
meşcerelerin daha iyi yapılar oluşturacağı ve kuvvetli rüzgarlara, böcek zararlarına 
dayanıklı olacakları ve kar baskısından daha az etkilenecekleri vurgulanmıştır.  

Yüksek dağ ormanlarında iklim, gençleşmenin gerçekleştiği ya da gerçekleşe-
mediği mikro yetişme ortamlarına neden olur. Sıcaklıktaki yetersizlik, kar hare-
keti ve kar mantarları, tohum yıllarının çok seyrek oluşu, aşırı otlatma baskısı, 
kuraklık tehlikesi ve don olayları gibi nedenlerle bazı yerlerde hiç ağaç yokken 
bazı yerlerde kümeler halinde ağaç kolektifleri ortaya çıkmaktadır. Yüksek dağ 
ormanlarındaki subalpin basamakta temel gençleşme şekli de bu kolektiflerin 
oluşumu ve uzun süreler içinde oldukça yavaş bir şekilde genişlemesi olmakta-
dır. Özellikle subalpin basamakta tohum yıllarının seyrek oluşu, doğal gençleş-
tirmeyi sınırlandıran faktörlerin başında gelmektedir.  

Bir çok yüksek dağ ormanı grup seçme ormanı yapısı gösterir. Stabil yapıya sa-
hip grup seçme ormanlarında değişik yaşlı ve basamaklı yapıda meşcere kuru-
luşları kendini gösterir. Bu alanlarda mevcut olan bu yapının devamlılığı esastır. 
Özellikle subalpin basamakta orman sınırında yer alan, gevşek de olsa belirli bir 
kapalılığa sahip yüksek dağ ormanlarında silvikültürel işlemlere özellikle genç-
liğin gelişini teşvik edici uygulamalarla başlanmalıdır. Bu noktada işlemler 
meşcere yapısını büyük ölçüde kıran veya meşcerede homojen kapalılığı sağla-
yan tek ağaç aralaması şeklinde gerçekleştirilmemelidir. Meşcere içerisine ho-
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mojen ışık girişinin sağlanması toprak vejetasyonunun yayılmasına neden olur, 
bu da gençliğin gelişini engeller. Gençlik üzerindeki kalın çaplı ağaçların küme 
veya küçük grup şeklinde çıkarılması meşcere içerisinde birçok boşluğun oluş-
masına neden olur. Boşluğun etrafındaki ağaçlar tarafından tohumlanan bu boş-
luklara yandan gelen ışık, çimlenmelere olanak sağlar ve gençlik gruplarını or-
taya çıkarır. Bütün yaşlı ağaçların boşaltılmasında basamaklı meşcere yapısına 
ulaşılması engelleneceğinden biyolojik bağımsızlığına ulaşmış gençliğin üzerin-
deki yaşlı ağaçların hepsi birden hiçbir zaman boşaltılmamalıdır. Önceden var 
olan bazı büyük boşluklarda eski ağaç dip kütüklerinin etrafında dikim olanakla-
rının aranması gerekir. 

* * * 
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ÖZET 
İnsan yeryüzünde görüldüğü andan itibaren daima ormanla iç içe yaşamıştır. Bu 
nedenle ortaya çıkışını ve bugüne ulaşmasını ormana borçludur diyebiliriz. Or-
taya çıkışından, yerleşik düzene geçtiği Neolitik Döneme kadar avcı-toplayıcı 
kültüre sahip olan insan ya ormanda ya da en azından ormana yakın alanlarda 
yaşamıştır. Neolitikten günümüze kadar da orman insanın yaşamında her yö-
nüyle büyük kolaylık sağlamıştır. İnsanın serüveni ülkemizde de buna benzer 
bir durum sergilemektedir. Anadolu’da Mezolitik başlangıcında orman varlığı-
nın %70’lerde olduğu araştırmalarla tespit edilmiştir. Çayönü ve Çatalhöyük 
gibi yerleşkelerinde yapılan bazı araştırmalar da durumun böyle olduğunu gös-
termektedir. Kronolojik sıraya göre eskiden yeniye doğru Hitit, Urartu, Frig 
Dönemlerinde Anadolu’da ormanların sık ve gür olduğu, insanların yaşamında 
önemli bir yer tuttuğu yazılı kaynaklardan ve yaşam biçimlerinden anlaşılmak-
tadır. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemlerinde orman Cibal’i Mübaha 
olarak kabul edildiğinden yöre halkının kereste ve odun ihtiyacı kısıtlama ol-
madan ormanlardan karşılanmıştır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun son dö-
nemlerinde aşırı iç göç, deprem, sel, yangın gibi doğa felaketleriyle başlayan 
ormanların yıkımı, savaşların kaybedilmesi, toprak kaybı gibi nedenlerle hızlı 
bir artış periyoduna girmiştir. Buna 1850-1950 dönemlerinde ormanların işle-
tilmesinin yerli ve yabancı kuruluşlara verilmesi, Birinci Dünya Savaşı, Kurtu-
luş Savaşı, 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve İkinci Dünya Savaşı gibi nedenlerin 
de eklenmesiyle ormanlar neredeyse talan edilmiştir. Bu dönemlerde ormanların 
korunması ve işletilmesine ait ferman ve kanunlar çıkarılmış ise de yeterli bir etki 
sağlayamamıştır. Son 50-60 yıllık süreçte ise ormanların korunması ve geliştiril-
mesine ilişkin gösterilen çabaların beklenilen düzeyde başarılı olamamasına kar-
şın, orman varlığımızın artmasında önemli katkılar yaptığı gözlenmektedir.  

Ormanlar bir ülkenin günlük, sosyal, ekonomik yaşamlarında vazgeçilemez ö-
ğelerdir. Korunması ve geliştirilmesi için her türlü girişimlerin yapılması şarttır. 
Ancak doğanın korunmasında olduğu gibi doğanın bir parçası olan ormanların 
korunması ve geliştirilmesinin yolunun sevgi, saygı ve bilinç olduğu daima ha-
tırlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Orman, insan, Anadolu, ormanların tarihi, doğa tahribi, 
ormanların korunması  
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İnsan Orman İlişkisi 
Çeşitli kaynaklara göre, alet yapıp, yaptığı aleti kullanabilen insanın günümüz-
den 2.4 ile 2.6 milyon yıl önce ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Bunlar Homo 
habilis ve rudolfensis’tir. Bu ilk insanların Afrika’nın Rift Vadisi’nde ormanlık 
alanlarda yaşamını devam ettirdikleri mevcut kanıtlara göre bilinmektedir 
(Leakey, 1988; Özbek, 2000). Afrika’daki ilk insanların günümüze kadar gele-
bilen aletleri çakıl taşlarından yapılmış aletler olmasına rağmen, bu insanların 
çevresinde bol miktarda bulunan ağaçlardan alet yaptıklarını ve bunları avlan-
mak, vahşi hayvanlardan korunmak gibi amaçlarla kullandıklarını söyleyebili-
riz. Burada insanın yaptığı ve kullandığı aletlerin günümüze kadar gelebilenle-
rin araştırmalarla bulunma olasılığı hemen hiç yoktur. Çünkü ağaç dallarından 
veya kemiklerden yapılan aletlerin günümüze kadar çürüyüp yok olmaları do-
ğaldır (Klein ve Blake, 2003). Bu nedenle insanın,  çakıl taşlarından yaptığı a-
letlerden önce ve onlarla birlikte, ağaç ve kemiklerden de aletler yaparak çeşitli 
amaçlarla kullanması, büyük bir olasılık olarak görülmektedir (Leakey, 1988; 
Roger,1997). Başlangıçta insan sadece sıcak ve nemli Afrika’nın Rift vadisin-
deki ormanlık alanlarda yaşamış ve türünün devamlılığını bu ortamda sağlaya-
bilmiştir. İnsanın yeryüzünde görüldüğü andan itibaren orman, insan için hem 
bir yaşama alanı (habitat) hem de yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan tüm 
besin ve korunma ihtiyaçlarını sağladığı yer olmuştur. İnsan, başlangıçtan itiba-
ren en çok ormanla iç içe olmuştur. Bu nedenle türünün devamlılığını ormana 
borçludur diyebiliriz (Klein ve Blake, 2003; Şenel, 2006).  

İnsanın Afrika’dan çıkarak Avrupa ve Asya kıtalarında donma noktasının altın-
daki alanlarda yaşayabilmesi de orman varlığı sayesinde olmuştur. Kanıtlara 
göre ilk kez bu kıtalarda donma noktasının altında yaşam olanağı bulan insan 
türü Homo erektus’tur. Yaklaşık 1.9 milyon yıl önce ortaya çıkan Homo 
erektus, günümüzden 750 ile 500 bin yıl önce ilk kez ateşi bilinçli olarak kulla-
nabilen insan türüdür. Ateşi kontrollü olarak kullanabilmesinin yaşadığı çevre-
de ormanın varolmasıyla mümkün olabileceği bilinmelidir. İnsan daima orman 
veya ormana yakın alanlarda yaşayarak günümüze ulaşabilmiştir (Özbek, 2000; 
Şenel, 2006). 

İnsan, ormanla daima etkileşim içinde olmuş, ondan yararlanabildiği ölçüde ya-
şamı kolaylaşmıştır. Örneğin yaklaşık M.Ö. 16-17 binde zıpkını icat etmesiyle 
ilk defa su ortamından besin elde etmeye başlamıştır. Yine tekerleğin icadıyla 
daha kolay yol alabilmiş, daha ağır yükleri taşıyabilir hale gelmiştir. Sabanla 
tarlayı sürebilmiştir. Başlangıçta zıpkının, tekerleğin ve sabanın ana maddesini 
hep ağaç oluşturmuştur. Ormanın kendisi bir yaşam alanı olduğu için başlangıç-
tan yerleşik düzene geçtiği M.Ö. 9-10 bin yıl öncesine kadar insan, avcı-
toplayıcı kültüre sahip olması nedeniyle, ihtiyaçlarının büyük bir kısmını or-
mandan temin etmiştir. İnsan, ormanın temiz havasından, suyundan, toprağın-
dan ve aşırı soğuğu, sıcağı daha ılıman ve nemli hale getirmesi özelliklerinden 
daima yararlanmıştır. İnsan ormanı bilinçsizce, insafsız bir şekilde kullanmaya 
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ve tüketmeye başladığı andan itibaren sağlığı başta olmak üzere birçok sorun-
larla karşı karşıya kalmıştır (Roger, 1997; Şenel, 2006). 

İnsan, ormandan sayısız faydalar sağlamıştır. İnsan ormandan yakacak olarak, 
çok çeşitli alet yapımında, sanayide kâğıt ve bazı selülozik ürünlerin yapımında, 
beton kalıpları ve mobilya yapımında çeşitli bitkisel ve hayvansal ürünleri elde 
etmede yararlanmıştır. Ayrıca orman erozyonu önlemede, tozu ve toprağı filtre 
etmede, toprağın organik maddesini zenginleştirmede, iklimi daha elverişli hale 
getirmede önemli bir etkendir. Öte yandan yaptığı fotosentezle havadaki CO2 ‘i 
kullanarak, oksijen ve organik madde (glikoz) yaparak hetetrof canlıların oksi-
jen ve besin ihtiyacını karşılar. Ağaçlar kökleriyle kayaları parçalayarak toprak 
ve yeraltı su oluşumuna yardımcı olmaktadır. Yüzey sularının akışının kontrol 
edilmesini de sağlamaktadır. Kendisi bir yaşam alanı olduğu için birçok canlıya 
barınma ve besin sağlar. Linyit ve taşkömürleri gibi fosil yakıtların temel mad-
desidir. Bunların da ötesinde büyük oranlarda gerçekleştirdiği fotosentezle at-
mosferdeki CO2 ve O2 miktarının korunmasına, günümüzün önemli global so-
runlarından olan küresel ısınma probleminin çözümüne yardımcı olduğu gibi, 
güneş enerjisini diğer canlıların kullanabildiği tek enerji kaynağı olan ATP 
(Adenozin trifosfat) enerjisine dönüştürebilmesiyle dünyadaki canlı varlıkların 
devamlılığını sağlamaktadır (Çağlar, 2003; Çepel, 2003; Şahin, 2001). 

Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri 
Bir bölgede yetişen hayvan türlerinin tümü o bölgenin faunasını, bitkiler ise flo-
rasını oluşturur. Florada yer alan türlerin sıklık ve örtü dereceleri de bitki örtü-
sünü oluşturur. O bölgede bulunan tüm hayvan ve bitki türlerinin varlığı da bi-
yolojik çeşitliliği yansıtır. Anadolu biyolojik çeşitlilik yönünden dünyanın en 
zengin coğrafik köşelerinden biridir. Ülkemizin hem bitki (flora)  hem de hay-
van (fauna) türü yönünden, diğer bir deyişle biyolojik çeşitliliği yönünden zen-
gin oluşunun nedenleri vardır. Kısa mesafelerde iklim farklılıkları ile, 
topoğrafik, jeolojik ve jeomorfolojik çeşitliliğin olması ülkemizdeki biyolojik 
zenginliğin temelini oluşturmaktadır. Anadolu’daki tohumlu bitki türü sayısı 
farklı yazarlar tarafından küçük değişikliklerle farklı sayılarda söylenmesine 
rağmen yaklaşık tohumlu bitki türü sayısının 10.600 ve bunun 3150 kadarının 
da endemik (sadece o bölgeye özgü) olduğu belirtilmektedir. Ülkemizin 14 kat 
büyüklüğündeki Avrupa’da toplam 11.557 tür ve bunun sadece 2650’sinin 
endemik olduğunu söylersek ülkemizin bitki zenginliği daha iyi anlaşılır 
(Peşmen, 1982; TÇSV, 2005, sayfa,153; Çağlar, 2003, sayfa,34).          

Bu çalışmada ülkemizin tüm florasının geçmişten günümüze anlatılmasının o-
lanaksızlığı ortadadır. Burada sadece mevcut belge ve bilgilere göre orman var-
lığımızın başlangıçtan, özellikle de ilk yerleşim yerlerinin oluşturulmasından 
günümüze kadarki serüveni ve bunda insanın etkisi özet olarak verilmeye çalı-
şılacaktır.  
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Ormanlarımızın Tarihçesi 
Paleocoğrafik, jeolojik, paleoekolojik verilere göre insan türünün henüz görül-
mediği üçüncü zamanın Alt Miyosen Döneminden (23-15 milyon yıl önce) baş-
layarak Orta ve Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı iç deniz halinde olmasına 
karşın geri kalan tüm bölgelerin, çam ve meşe ormanlarıyla kaplı olduğu sanıl-
maktadır (Bingöl, 1990; Ozaner ve Saraç, 2006; Peşmen, 1982). Miyosen Dö-
neme ait en iyi korunmuş formları Ankara İli Çamlıdere ilçesi olmak üzere, ba-
tıda Bolu, kuzeyde Çerkeş, Kurşunlu ve Ilgaz, doğuda Şabanözü, güneyde 
Beypazarı, Kazan, Çubuk ilçeleri sınırlarında kalan geniş bir alana yayılmış taş-
laşmış (silisleşmiş) orman ağaçları bulunmaktadır. Eğimli arazide üstteki topra-
ğın yüzbinlerce yılda aşınması sonucu fosilleşmiş (silisleşmiş) zengin orman 
florası yüzeye çıkmış haldedir. Üçüncü zamanın sonlarına doğru Anadolu’nun 
su üstünde kalan yerleri günümüzdekinden farklı türlerden oluşan ormanlarla 
örtülüydü. Buzul çağlarının başlamasıyla, bugün birçoğu Anadolu’da bulunma-
yan çam ve meşe türleri ya yok olmuş ya da daha güneye kuytu yerlere çekil-
miştir. Yok olan türlerden günümüzde kalan örnekleri yalnız ABD’nin Kalifor-
niya Eyaletinde bulunan Sekoya ağacı ile Güneydoğu Asya ile Orta Ameri-
ka’da bulunan Manolya cinsine ait bir türdür. Güneye çekilmiş olan türlere ör-
nek olarak da bugün Marmaris ve Fethiye kıyılarında küçük alanlarda kalmış 
günlük (sığla) ağaçlarıdır (Ozaner ve Saraç, 2006; Peşmen, 1982; www.jmo.org.tr). 

Anadolu, Mezolitiğin sonlarından itibaren (yaklaşık MÖ. 10 bin yıl önce) iklimin 
daha da ılımanlaşarak günümüz iklimine benzer hale gelmesiyle, insanlar yerleşik 
düzene geçmeye başladılar. Böylece Anadolu’da Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki 
Çayönü gibi ilk yerleşim yerlerinin kurulmaya başlandığını görüyoruz.  

Daha önceki dönemlerde orman ile bozkır (step), iklime bağlı olarak zaman 
zaman yer değiştirmiştir. Mezolitiğin sonlarından itibaren iklimin daha ılıman 
ve daha nemli hale gelmesiyle, ormanlar Anadolu’nun her yerine daha yoğun 
bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Neolitik Dönemin başlangıcında Anadolu’da 
orman varlığının kapladığı alanın %72, step alanının ise ancak %17 olduğu ifa-
de edilmektedir (Çepel, 2003, sayfa,65; Peşmen, 1982: sayfa, 74). Atabey ve 
Saraç’a (2004) göre, Çayönü yerleşkesinde yapılan araştırma ve analizlerde in-
sanların bu çevrede buğday, bezelye, nohut, mercimek ve bakla bile yetiştirdik-
leri tespit edilmiştir. Ayrıca köpek, koyun, keçi, domuz ve sığır gibi hayvanları 
da evcilleştirdikleri anlaşılmaktadır.  

Neolitikten itibaren yerleşim yerlerinin sayısı arttıkça insanların doğadan daha 
fazla yararlanma uğraşıları da artmıştır. Ancak başlangıçta insan sayısının az 
oluşu ve teknolojik gelişmelerin azlığı orman varlığı üzerinde olumsuz yönde 
etkili olamamış daha sonraları ise giderek artmış ve 19. yüzyılın ikinci yarısında 
belirgin hale gelmiştir.   

Çayönü yerleşkesi Neolitik Dönem’de de (M.Ö. 9-5.5 bin) önemini korumuş-
tur. M.Ö. 7540-6240 yıllarında varlığını sürdüren Konya’daki Çatalhöyük’te kil 
ilk kez pişirilerek çömlek yapılmış, çömlekler sıvı ve katı yiyecekleri, tahılları 
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saklama ve pişirmede kullanılmıştır. Besin ekonomisinin gelişmesiyle birlikte 
kadının toplumdaki etkinliği ve saygınlığı artmaya başlamıştır. Buna kadının 
doğurganlığı ve üretkenliği de eklenince kutsal bir yaratık olarak Anadolu’da 
doğanın en büyük yaratıcı gücü olan Ana Tanrıça heykelcikleri ile tanrısallaştı-
rılmışlardır. Tanrıça Kybele koltuğuna oturmuş ve kollarını koltuğun iki yanın-
da bulunan Leopar (Pars)’ların üzerine koymuş biçimde yapılmıştır. İnsanın o 
dönemde bilmediği bir hayvanın ana tanrıçanın yanında sembolleştirmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle o dönemde Konya ve çevresinde Leoparların ya-
şayabileceği gürlükte ormanların bulunması gerekir (Belli, 2000: sayfa 2). 

M.Ö. 2000’de doğudan Anadolu’ya gelen Hititler M.Ö. 1200 yıllarına kadar 
büyük bir devlet olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Hititler döneminde 
Anadolu’nun orman varlığına ilişkin Hitit dili ile yazılmış birçok kaynak vardır. 
Öyle ki bazı tabletlerde, orman ağaçlarının isimleri bile vardır. Örneğin Kraliçe 
Puduhepa’nın Arinna Şehri’nin güneş tanrıçasına ettiği duada, Anadolu’nun se-
dir ağacı memleketi haline getirildiği anlaşılmaktadır. O kadar ki sedir tanrıları-
nın bile olduğundan bahsedilmektedir. Hititçe tabletlerde Mısır’a gönderilen 
eşyalar arasında, abanoz ağacından yapılmış tahtlardan bahsedilmektedir. Hitit 
heykelciklerinde ve kabartmalarında geyiklerin, aslanların ve Anadolu kaplanı-
nın yer alması, bize o dönemlerde Anadolu’daki orman varlığı hakkında bilgi 
vermektedir (Akurgal, 1997; Erdem, 1987).    

M.Ö. 9. yüzyılda Van ve civarında Urartular tarafından oluşturulan uygarlık en 
güçlü dönemlerini M.Ö. 800-700 yıllarında göstermiş ve M.Ö. 6. yüzyılda tarih 
sahnesinden çekilmişlerdir. Asur kitabelerinde Urartu toprakları, Asurlular tara-
fından işgal edildiğinde “..kentler yağmalanmış, insanlar tutsak edilmiş, saz ka-
dar sık ormanlar kesilmiş ve yakılmıştır” şeklinde yazılar yer almaktadır. Hatta 
buradaki ormanları oluşturan ağaçların sedir, çam, kayın, ıhlamur, gürgen, la-
din, kestane, zeytin olduğu da belirtilmektedir. Günümüzde ise o civarda bu a-
ğaçların hiçbiri bulunmamaktadır (Çepel, 2003; Gürpınar, 1981; Peşmen; 1982). 

Anadolu’da Neolitik’ten günümüze kadar iklimde önemli bir değişme olmadı-
ğına göre ormanların azalması ve bazı ağaç türlerinin yok olmasının temel et-
keninin insan olduğu ortadadır.  

12. yüzyılda Trakya’dan Anadolu’ya gelen Frigler 12. ile 7. yüzyıllar arasında 
Orta ve Batı Anadolu’da yaşamışlardır. Özellikle 9. ve 8. yüzyıllar en güçlü ol-
dukları dönemler olmuştur. Ünlü kralları Midas öldükten sonra başkentleri Yas-
sı Höyük (Gordion) de yaptırılan mezarı ve çevresi hep ahşaptandır. Ayrıca 
mezardan çıkarılan ahşap sandalye, sehpa, masa gibi eşyalar halen Anadolu 
Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir. O dönemde bu yörelerde en çok 
bulunan yapı malzemesinin ağaç olduğu anlaşılmaktadır (Akurgal, 1997).  

Selçuklular İslam hukukunu benimsediğinden tüm topraklarda Tanrı malik-i 
mutlaktır. Yani toprakların tek ve gerçek sahibi tanrıdır. Kişiler mecazi (geçici) 
maliklerdir. Topraklarla birlikte, oradaki ormanlara da sahip olabilen sipahi, 
zaim (reis) gibi görevli kişiler, ormanlardan yararlanabiliyor, hatta buraları sa-
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tabiliyordu. Fakat ormanlar genelde cibal-i mübaha (halkın malı) olarak görü-
lüyor ve halk ormandan istediği gibi yararlanıyordu (Bingöl, 1990: sayfa 10).  

Osmanlı imparatorluğu dönemine gelindiğinde 19. yüzyıla kadarki dönemlerde 
Anadolu’nun çoğu yerinde hala ormanların hayli fazla olduğundan söz eden 
kaynaklara rastlanmaktadır. Ormanlar, Selçuklulardaki gibi cibal-i-mübaha ola-
rak görülüyordu. Osmanlı imparatorluğunun son dönemleri ile Türkiye Cumhu-
riyeti’nin ilk dönemlerinde yani 1850-1950 yılları arasındaki bir asırlık dönem-
de (1850-1950) deyim yerinde ise insafsızca, bilinçsizce ormanları yok etme gi-
rişimlerine şahit oluyoruz. Önceki zamanlarda ise ormanların gür ve yaygın bir 
şekilde Anadolu’da varolduğunu gösteren birkaç örneği verelim. 

Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt’ın ordusu ile kendi adıyla kurduğu Timur 
İmparatorluğunun sahibi olan Timur’un ordusu, 1402’de Ankara’da karşı karşı-
ya gelir. Timur ordusunu güçlü tutmak için beraberinde 32 tane de fil getirmiştir 
(Uzunçarşılı, 1972: sayfa 311). Getirilen bu fillerin Yıldırım Beyazıt’ın ordusu 
tarafından farkedilmesin diye, Ankara’nın Elmadağ ormanlarında saklandığı ve 
savaş sırasında ormandan fırlayan aslanlar yüzünden savaşa ara verilmek zo-
runda kalındığı rivayet edilmektedir (Şafak, 2004; Kural, 2005). Bugün Elma-
dağ’ın bulunduğu alana bakıldığında, orman diye bir şeyin kalmadığını görürüz. 

Osmanlı İmparatorluğunun Duraklama Dönemi’nde yaşamış olan Evliya Çelebi 
(1611-1683) imparatorluk topraklarında gezdiği gördüğü yerlerdeki şehirleri, 
buralardaki insanların kültürlerini ve belirli oranda da doğasını abartılı bir şe-
kilde anlatmıştır. Her ne kadar anlattığı olayları abartsa da bir ölçüde gerçeklik 
payının olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi’nin yazdığı seyahatname, değişik 
yazarlar ve kuruluşlar tarafından günümüz Türkçesine dönüştürülerek yayın-
lanmıştır. Bunlardan Orhan Şaik Gökyay, Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman ve 
İbrahim Sezgin tarafından düzenlenen Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, Yapı 
Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İstanbul) tarafından 6. 
kitap halinde bastırılmıştır. Bu seyahatnamenin farklı kitaplarında örneğin Van, 
Muş, Bingöl, Harput, Diyarbakır, Konya, Eskişehir gibi illeri anlatırken, çevre-
nin bağlık, bahçelik ve ormanlarla kaplı olduğunu, ormanların sık ve göğe doğ-
ru yükseldiğini kendi üslubuyla açıklamaktadır. Zuhuri Danışman tarafından 
13. kitap halinde 1970 yılında günümüz Türkçe’sine dönüştürülen eserin 6. ki-
tabının 9. sayfasında “…Hünkar bahçesinin yeri Edirne’nin dışında kuzeyde bir 
alçak lalelikte olup Tunca nehrinin etrafını kuşatmıştır. Ovası geniş ve verimli-
dir. Bir tarafı ta saraçhane köprüsüne varıncaya kadar göğe baş uzatmış çınar, 
söğüt, servi, kavak, karaağaç ile süslü bir meşeliktir. Bu ağaçlık içinde her tür-
den nice vahşi kuş ve diğer canavarlar vardır” denilmektir. Yine Zaruri Danış-
man’ın 4. kitabının 218. sayfasında “Konya’da kale dışında su taksimi için bir 
kubbe bina olunmuştur. O kubbede 366 lüleye su taksim olunup, şehrin cami, 
mescit, han, hamam ve ayan saraylarına hep oradan su gider. Suyun başı Me-
ram Dağındadır. Ovada 2700 su kuyusu vardır ki, bostan sulanır, bütün bitkiler 
bu sayede gelişir” ifadesi vardır. Bu da bize Konya ve civarının o zamanki do-
ğası hakkında bilgi verir. Öte yandan birçok yazıda Evliya Çelebi’nin Seyahat-
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namesi kaynak gösterilerek  o dönemdeki orman varlığını anlatan rivayet şek-
linde birçok metne rastlanmaktadır. Bir kaçını örnek verirsek; 

Ege Bölgesi’nden ağaca çıkan bir sincap ağaçtan ağaca atlayarak Güneydoğu 
Anadolu Bölgesine gidebilmektedir (Kural, 2005). 

Van’dan yola çıkan bir sincap, ayağı yere değmeden bir meşe ağacından diğeri-
ne atlayarak İskenderun Körfezine ulaşır (Şafak, 2004). 

Orman Bakanı Osman Pepe, 24.07.2004 tarihinde Erzurum’daki kent ormanı 
açılışında yaptığı konuşmada Evliya Çelebi’nin Erzurum’dan Adana’ya kadar 
bir sincabın ağaçlardan inmeden gidebildiğinden bahsedildiğini söylemiştir 
(http://www.cevreorman.gov.tr/konusmalar/5mart.doc). 

İbrahim Hakkı Konyalı yazdığı Konya Tarihi adlı eserinde Evliya Çelebinin 
Seyahatnamesinin 3. cilt, 19. sayfasında “Körpe ve koyu bir yeşilliğin şehri 
zümrüt gibi sardığını, yazın ülkenin hiçbir yerinde ağaçların bu kadar taze ve 
koyu yeşil renkli değildir. Akan çaylar ise bu yeşil ve ipek atlas üzerinde gü-
müşten sırma işlerler” dediğinden bahsetmektedir (Konyalı, 1964). 

Denizli İli Acıpayam İlçesi, yaklaşık boyu 45, eni 15 kilometre  olan Acıpayam 
Ovasının batısında yer alır. Acıpayam ovasının deniz seviyesinden yüksekliği 
950 metre ve etrafı dağlarla çevrilidir. Bu dağların 19. yüzyılda çam, ardıç, me-
şe gibi ağaçlardan oluşan ormanlarla kaplı olduğu, Muallim Ali Vehbi’nin 1915 
yılında eski yazı (Osmanlıca) ile yazıp tamamladığı, ancak günümüz 
türkçesiyle tekrar yazıp, 1951 yılında bastırdığı Acıpayam isimli eserinde belir-
tilmiştir. Bu eserde civardaki dağlarda bulunan ormanların durumu şöyle açık-
lanmıştır. “Sık ormanlık olan bölgelerde ağaçlar güneşten faydalanmak için ha-
vaya doğru yükseldiklerinden, boyları çok yüksektir. Bazı seyrekleşen yerlerde 
ise gövdeleri kalınlaşmıştır. Bu yerler yazın güneşin sıcaklık etkisinden kurtul-
dukları için yerler serin ve ıslaklıklarını korurlar. Diplerine dökülen ince dal ve 
yaprakları da çürüyerek gübre görevini görürler” burada 19. yüzyılda ulaşımı 
çok zor olan ve izole edilmiş bu bölgede hala ormanların sık ve gür olarak va-
rolduklarını anlıyoruz.  

Orman Teşkilatının Kuruluşu ve Ormanların Tahribatı 
Ormancılığımızın tarihini, yaklaşık 500 yıl kadar geriye götürebilsek de, bu tarihi 
19. yüzyılın ortalarından başlatabiliriz. Çünkü ilk Orman Müdürlüğü’nün 
1840’da, ilk Orman Mektebi’nin de 1857’de açıldığını görüyoruz. Ancak, bu ko-
nuda uzman olan Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu’nun bir konuşmasında “Orman-
cılık oluş tarihimiz yazılmak istendiğinde, onun bir orman yıkım tarihinden başka 
bir şey olmadığı görülür” diyerek, geçmişte gıpta ile bakılabilecek nitelikteki or-
man varlığımızın, uygulanan kötü ve sorumsuz orman politikaları yüzünden yok 
oluşunu, acı bir şekilde özetlemiştir (Günay, 2003: sayfa 12). Gerçekten de 1840 
yılından itibaren Orman Müdürlüğü kurulmuş olmasıyla ormanlardan daha bi-
linçli yararlanılmış ve ormanların korunmuş olması aklımıza gelebilir. Ancak tam 
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aksine bilinçsizce ve sorumsuzca davranış ve uygulamalar sonucu, orman varlı-
ğımız acımasız bir şekilde sanki yok edilmek istenmiştir (Bingöl, 1990). 

Osmanlılarda Tanzimat Fermanı (1839) öncesinden başlayarak (1487-1839) 
ormanlarımızın korunmasıyla ilgili padişah ve devlet büyükleri fermanlar çı-
karmış ve yasaklamalar getirmiş (Orman Bakanlığı, 1999) ise de gereği gibi ya-
rarlanılıp korunamamış ki, orman varlığımız hem kalite hem de nicelik yönün-
den giderek azalmıştır (Günay, 2003: sayfa 37). Tersanelerde gemi yapımı için 
özel kereste, direk, zift, reçine yapımı, tophanede top dökümü ve barut için 
yüksek enerjili odun, odun kömür üretimi, demiryollarında kullanılan traversle-
rin temini, ordu ve halkın günlük odun, kömür ve kereste ihtiyacı için ormanlar 
sürekli tahrip edilircesine kesilmiştir.  

Ülkemizde iç göç, sel, heyelan, taşkın, yangın, deprem gibi doğal afetler hiçbir 
zaman eksik olmamıştır. Dışarıdan gelen göçmenlerin önemli bir kısmı geçici 
de olsa ilk olarak ormanlara yerleştirilmişlerdir. Daha sonra yerleşmeleri için 
gerekli altyapı tamamlandığında buralara nakilleri yapılmıştır. Bu sürede göç-
menler ihtiyaçlarını ormandan karşılamışlardır. Ağır kış şartlarında, büyük yan-
gın, sel, heyelan, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerde halkın yakacak; yapı ve 
ev eşyası için kereste ihtiyacı hep ormanlardan karşılanmıştır. Aynı şekilde iş-
gale uğrayıp düşman tarafından yakılan yıkılan şehir, kasaba ve köylerin yeni-
den yapımı ve restorasyonu için hep ormanlardan sınırsız yararlanılmıştır. Kur-
tuluş Savaşı’nda Yunan kuvvetleri mağlup olup ülkemizi terk ederken sadece 
kent, kasaba ve köyleri ateşe vermekle kalmamış özellikle Ege ve İçbatı Anado-
lu’daki çoğu çam ormanlarını da ateşe vermiştir (Günay, 2003: sayfa 59). 

Tanzimat Fermanından sonra ormanların işletilmesi özellikle yabancı şirketlere 
verilmiştir, bunlar da ormanların yıllık üretim gücüne bakmadan, düzensiz ve 
ormanı yok edercesine keserek kereste ve odun haline getirmişlerdir. Esasen 
yabancı şirketlere izin verilirken ormanın belirli kurallar içinde işletilmesi ka-
rarlaştırılmış olmasına rağmen, bunlar genelde dikkate alınmamıştır (Bingöl, 
1990: sayfa 69; Orman Bakanlığı, 1999). 

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra savaştan çıkmış yorgun ve yıkıma uğramış ülkenin 
ekonomisinin ayağa kaldırılması ve onarımı için ormanlar, ayrıcalıklı yerli, ö-
zellikle de yabancı müteahhit ve şirketlere verilmiştir. Örneğin Ayancık’ın ünlü 
Zindan ve Çangal ormanlarını işletmek için Türk ve Belçika ortaklığı olan Zin-
dan ve Çangal Ormanları Anonim Şirketi (1926) kurulmuş ve buralardaki ağaç-
lar kesilerek yılda 160.000 m3 kaliteli kereste temin edilmiştir. Esasen buranın 
yıllık üretim gücü 30.000 m3’tür. Kesim için verilen izin ve anlaşmalara uyul-
mamış, deyim yerinde ise ormanlar yağmalanmış ve talan edilmiştir. Burada, 
sadece ormanlar ve yüksek kaliteli odun serveti kaybedilmemiştir. Başta Ayan-
cık Vadisi olmak üzere 1926’dan 1960 yılına kadar tüm havzalarda doğa den-
gesi alt-üst olmuş, hafif bir yağıştan sonra derelerden seller gelmeye başlamış-
tır. Nitekim bu yağma ve talan sonucu olarak Ayancık, 1963-Eylül ve 1964-
Ağustos aylarında sel felaketleriyle karşılaşmıştır (Günay, 2003: sayfa 87). 
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19. yüzyılda ormanların halk tarafından nasıl tahrip edildiğine dair bilgileri Ali 
Vehbi’nin Acıpayam isimli eserinden birkaç örnekle verelim. “Yayla ve orman-
lar arasında veya kenarında yaşayan köylüler ağaçları keserek odun ve kereste-
lik ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, başka kasaba ve ova köylere götürüp sat-
mayı da sanat edinmişlerdir.” Diğer bir paragrafta “..bir ev, ahır, samanlık, Say-
van’ın yapımı ve örtülmesi için yüzlerce hatta binlerce taze çam ağacı feda e-
dilmektedir” denilmektedir. Başka bir paragrafta ise “Halk ormana Cibal-i 
mübaha der, cibal-i mübaha halkın malı olduğundan halk dilediği ağacı kes-
mekte serbesttir. Ormanların asıl yok edilişine ise şu açıklama daha iyi bir ör-
nektir “Gerek tarla açmak ve gerekse kuru odun ihtiyacını karşılamak maksa-
dıyla kasten yangın çıkartılır ve yangınlarda yüzbinlerce çam ve ardıç ağacı ya-
nıp kül olurdu. Herkes göklere doğru yükselen siyah duman sütunlarını karşı-
dan seyrederek, dağda yangın var demekle iktifa ederdi (yetinirlerdi).” 1915 yı-
lından önceki dönemlerde resmi makamların ormanların korunmasıyla ilgili bir 
çaba göstermediğini de şu cümlede görmekteyiz “İlçemiz merkezinde ormancı 
adıyla bir memur istihdam edilmektedir. Bunun tek vazifesi ormanları keserek 
satan tahtacılara ruhsat vermekten ibarettir” (Vehbi, 1951). 

Anadolu yakası ve Küçüksu yamaçlarının 1875’de, Rumelihisarının 1890’da 
çekilen resimlerinde İstanbul’un yeşillik durumu hakkında bilgi edinebiliyoruz. 
Resimlerde birkaç yeşil ağaç dışında herhangi bir yeşilliğin kalmadığı görül-
mektedir (Bardakcı, 2006). 

Osmanlılar tarafından 1910 yılında ilk orman envanteri sonuçlarına göre Erzu-
rum, Elazığ, Diyarbakır, Musul, Van, Bağdat, Basra, Hicaz, Yemen, 
Trablusgarp vilayetleri, Zor, Kudüs, Cebel-i Lübnan ve Bingazi sancakları hariç 
91.1 milyon hektar genişliğindeki genel alanın 8.8 milyon hektarının (%9.66’sı) 
ormanlarla kaplı olduğu ifade edilmektedir. Fakat envanterin doğruluğundan da 
emin olamıyoruz. Şayet bu veriler doğru ise, 1910 yılındaki orman varlığının, 
bugünkünün neredeyse 1/3’i kadar olduğu anlaşılıyor (Günay, 2003: sayfa 51). 

Günümüzde orman varlığımızın arttığı konusunda bazı yayınlar olduğu gibi, 
aksine artışın söz konusu olmadığı, son yarım yüzyılda yapılan ağaçlandırma 
çalışmalarının daha önceki orman alanlarında ya da çok bozuk orman alanların-
da yapıldığı, bu nedenle orman alanlarının artmadığı iddia edilmektedir (Kınalı, 
2006; http://www.ogm.gov.tr). Özetle 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın 
ilk yarısında orman varlığımızın günümüze göre nitelik ve nicelik yönünden 
daha iyi olmadığı kanısındayız. Günümüzde istenilen düzeyde ve hassasiyette 
olmasa bile ormanların 50-150 yıl öncelerine göre daha fazla üzerinde duruldu-
ğu bir gerçektir. Toplum ne kadar bilinçlendirilirse, ormanları koruma ve geliş-
tirme çabalarının başarıya ulaşma olasılığı da o miktarda artacaktır.  

Günümüzdeki orman varlığı ile ilgili veriler birbirini tam tutmasa bile, yakın 
değerlerde verilmiş olduğunu görüyoruz. Bir kaynağa göre genel alanın 
%26.6’sının (20.7 milyon hektar) orman olduğu ifade edilmektedir (Günay, 
2003). Orman Bakanlığı’na göre ise ormanlarımızın genel alana göre %27 ol-
duğu (21.18 milyon ha) belirtilmektedir (http://www.ogm.gov.tr). 



K ı r s a l  Ç e v r e  Y I L L I Ğ I  *  2006 
 

 28 

Türkiye arazisi kabiliyet sınıflaması ve kullanım şekline göre;  

Türkiye Genel Alanı 77.846.000 ha, Türkiye Ormanlık Alanı 21.189.000 ha, 
Ormanlar  %27, Çayır-Mera %27, Tarım arazileri %34, Yerleşim yerleri %11, 
Göller %1’dir. 

21.189.000 ha olan Türkiye Ormanlık alanını, çoktan aza doğru Kızılçam, Ka-
raçam, Meşe, Kayın, Sarıçam, Göknar, Ardıç, Sedir, Ladin, Kestane, Kızılağaç, 
Sahilçamı, Fıstıkçamı, Dışbudak, Gürgen, diğer yayvan yapraklı Kavak, Ihla-
mur, Okaliptüs, Kıbrıs akasyası, Servi ağaçları oluşturmaktadır.    

Türkiye nüfusu 73 milyon olarak alındığında kişi başına düşen ormanlık alan 
0.29 hektar, kişi başına düşen üretim miktarı ise 0.18 m3 tür.  

Orman envanter değerlendirme sonuçlarına göre genel orman sahamızın büyük-
lüğü yıllar itibariyle şöyledir.  

1963-1972  :  %26.1  (20.199.296 ha), 

1997        :  %26.6  (20.703.122 ha), 

2004        :  %27.2  (21.188.747 ha),  

Bu envanter çalışmalarına göre yıllara göre orman alanları artmaktadır 
(http://www.ogm.gov.tr).  

Avrupa Birliği ülkeleri %32.8 oranında orman varlığına sahiptir. Dünya ortala-
ma değeri ise %26.6 ve kişi başına düşen orman alanı ise 0.6 ha’dır. Ancak or-
manlarımızın içyapısına bakıldığında ise durum hiç iç açıcı değildir. Ormanla-
rımızın hemen hemen yarısından az fazlasının (%51.7’si) bozuk ya da çok bo-
zuk yapıda olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de ormanlarımızın verim gücü de 
düşüktür (Bingöl, 1990; Günay, 2003). 

Üçüncü zamanın Alt Miyosen Döneminden, insanın ilk yerleşik düzene geçtiği 
döneme kadarki sürede ülkemizde orman varlığının oldukça fazla olduğu mev-
cut kanıtlardan anlaşılmaktadır. M.Ö. yaklaşık 10 bin yıl öncesinde 
Mezolitikten itibaren yerleşik düzene geçildikten sonra iklimin günümüzdekine 
benzer hale gelmesi ve günümüze kadar önemli bir değişiklik göstermemesi, 
orman varlığının korunmasında büyük etken olmuştur. Ayrıca yerleşim yerleri-
nin kalabalık olmayışı, günümüzdeki gibi tüketimin körüklenmemesi gibi ne-
denler de orman varlığının devam etmesinde etkili olmuştur. Ancak özellikle 
Osmanlılarda gerileme döneminin başlamasından itibaren eğitim alanında gide-
rek başlayan yozlaşma, batıdaki gelişmelerin ülkeye yansıtılamaması, yönetici-
lerin zamanında gerekli önlemleri almamaları, çıkan savaşların kaybedilmesi ve 
toprak kayıpları gibi faktörler halkın ilgisizliğine, moral çöküntüsüne neden 
olmuştur. Halk giderek yoksullaşmıştır. Tanzimat Fermanıyla (1839) başlayan 
Islahat Hareketleri değişik grupların olumsuz etkileriyle beklenilen etkiyi her 
alanda gösterememiştir. Tanzimattan sonra (1840) Orman Genel Müdürlü-
ğü’nün kurulması ve ormanların korunması ve işletilmesiyle ilgili birçok kanun 
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ve yönetmeliklerin çıkartılmasına rağmen yoksul ve eğitimsiz halk tarafından 
hızla yok edilmeye başlanmıştır. Hele bazı ormanların işletilmesini üzerine alan 
yerli ve yabancı şirketlerin kanun ve yönetmeliklere uymaması ve bu şirketlerin 
yeterince denetlenmemesi sebepleriyle ormanlar deyim yerinde ise talan edil-
mişlerdir (Bingöl, 1990; Günay, 2003). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı yılları, 
1929’daki Dünya ekonomik krizi, İkinci Dünya Savaşı’nın ülkemize olan etki-
leri de bu dönemlerde yeterince ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesiyle 
ilgilenilmesine engel olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren 
başlayan çabalar giderek artmış ve 1960’lı yıllardan itibaren de hissedilir oran-
da meyvelerini vermeye başlamıştır. Bunları mevcut kayıtlar da desteklemekte-
dir (Çağlar, 2003; Günay, 2003; http://www.ogm.gov.tr).   

Sonuç  
Eldeki kaynaklar ve mevcut ormanların durumu orman varlığımızın istenen dü-
zeyde olmadığı izlenimini vermektedir.  

Orman varlığı bir ülkenin bir toplumun herşeyidir diyebiliriz. Dünyadaki canlı 
yaşamın devamı için gerekli olan O2 (oksijen), C (karbon), N (azot) ve su dön-
güsünün dengeli ve düzenli devam edebilmesi ancak yeterli düzeyde ormanın 
olmasıyla mümkündür. Bunların birinin düzeyinde görülecek eksiklik dünya-
daki canlı yaşamı tümden tehlikeye düşürecektir. Bir an için ormanların olma-
dığını düşündüğümüzde, bitkiler tarafından fotosentezle O2 yapımı neredeyse 
duracak, canlılar solunumla O2’ni harcayarak, CO2’i açığa çıkaracak ve giderek 
O2 miktarı azalırken, CO2 miktarı artacaktır. Bunun sonucu günümüzde tehlike 
sinyalleri veren atmosferin sera etkisi hızla artacak, yeterli azot olmadığı için 
protein yapımı yavaşlayacak, temiz su bulmak imkânsız hale gelecektir. Bunla-
ra sel, heyelan, tayfun, yangın, erozyon gibi doğa felaketlerini de eklediğimizde 
dünya yaşanamaz hale gelecektir.  

Orman aynı zamanda bir yaşam alanıdır (habitat). Bu alanların yok edilmesi sa-
yısız türlerin yok olmasını gündeme getirecektir. Öte yandan insanın ortaya çı-
kışından günümüze kadar ihtiyaç duyulan fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal-
gaz) kaynağının da ormanlar olduğunu hatırlarsak, ormanların canlılar için ne 
ifade ettiğini daha iyi anlayabiliriz. 

Fosil yakıtlar bitmek tükenmek bilmeyen miktarlarda değildirler. Yapılan he-
saplamalara göre yaklaşık 70 yıl sonra petrol ve doğalgazın, 100-120 yıl sonra 
kömürün kalmayacağı tahmin edilmektedir. İnsanlar o zaman gerekli olan ı-
sınma ile besin elde etme enerjisini nasıl sağlayabilecektir. Bilindiği gibi insan 
ve diğer hayvanların vücutlarında kullanabildiği tek enerji türü ATP (Adenozin 
trifosfat)’dir. Bunun da ilk kaynağı fotosentez sırasında güneş enerjisini, kimya-
sal bağ enerjisine dönüştürebilen ormanlarımızdır.  
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Dünyada yaşam için ormanların önemi ve değeri ortadadır. Ülkenin geleceği 
orman varlığına bağlıdır. Orman varlığının korunması, bakımı ve geliştirilmesi 
ancak sevgi, saygı ve bilinçle gerçekleşebilecektir. Bunun gerçekleşmesi de ço-
cukluk döneminden itibaren ormanın ne ifade ettiği, korunmasının, bakımının 
ve geliştirilmesinin yalnızca sevgi, saygı ve bilinçle olabileceğinin benimsetil-
mesinin bir vatan borcu olduğu anlayışıyla mümkün olacaktır. 

*** 
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Sosyal Riski Azaltma Projesi ( SRAP ) 
Kapsamındaki Ağaçlandırma Çalışmalarının  
Sosyo-Ekonomik Yararları 

 
Araş. Gör.   Bora İMAL,  Araş. Gör.     Üstüner BİRBEN, 

Yard. Doç. Dr. Nuri ÖNER ,  Yard. Doç. Dr. Sezgin ÖZDEN 

Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Müh. Böl., ÇANKIRI  

ÖZET 
Bu çalışmada, ülkemizin en yoksul %36’lık kesiminin gelir elde etme ve istih-
dam fırsatlarını artırmaya yönelik, T.C. Hükümeti ile Dünya Bankası arasında 
14 Eylül 2001 tarihinde imzalanan ve 28 Kasım 2001 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren, Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) İkraz An-
laşması, ormancılık faaliyetleri içerisinde ayrı bir öneme sahip ağaçlandırma ça-
lışmaları açısından ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle, SRAP’a ilişkin tanıtı-
cı bilgiler verilmiş, daha sonra ise ağaçlandırma çalışmaları, SRAP ve istihdam 
arasındaki ilişki istatistikî verilere dayanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Ağaçlandırma çalışmaları ülkemizde emek yoğun faaliyetler arasında yer al-
makta olup SRAP temelli ağaçlandırma projelerinin yoksul orman köylüleri için 
bir fırsat olduğu düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: SRAP, Ağaçlandırma, İstihdam, Orman Köylüleri 
 
Socio-economic Benefits of Afforestation Project with in 

The Social Risk Mitigation Project (SRMP) 
 

ABSTRACT 
In this study, reviews The Social Risk Mitigation Project treaty, which was 
singed between World Bank and The Government of Republic of Turkey on 
14th September 2001 and published on 28th November 2001, that aims to im-
prove the income and employment opportunities for the poorest part of Turkey 
which respects by ratio %36 and deals with the afforestation that has got sepa-
rate importance in the forestry. With this aim, first of all, explanatory informa-
tion are given about SRMP. Then, relationship among the afforestation, SRMP 
and employment has been studied by the statistical data. Afforestation is the la-
bour based practice in Turkey so we think that SRMP based afforestation pro-
jects is an opportunity for the poor forest villagers. 

Key words: SRMP, Afforestation, Employment, Forest villagers  
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1. Giriş 
Günümüzde genel olarak ormancılık; toplumun orman ürünlerine ve hizmetleri-
ne olan gereksinimlerini sürekli ve optimal olarak karşılamak amacıyla biyolo-
jik, teknik, ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel çalışmaların tümünü kapsayan 
çok yönlü ve sürdürülebilir bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır (Özdönmez et 
al, 1998). Diğer bir deyimle ormancılık, biyolojik ve teknik özelliğinin yanında 
ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel boyutu ön planda olan bir orman kaynak-
ları yönetim mesleği olarak algılanmaktadır. Ormancılık; orman kaynaklarına 
toplumun refahı doğrultusunda bilinçli müdahale etmektir. Bunu yaparken, top-
lum taleplerini, ormancılık sektörünün diğer sektörlerle, bölgeyle ve makroeko-
nomik yapıyla olan ilişkilerini, ülke ve sektör kısıtlarını dikkate almak, parasal 
faydaları diğer faydalarla dengelemek, ekonomik, sosyal ve biyofizik sonuçları 
farklı olan alternatifler üretmek ve çok ölçütlü karar verme tekniklerini kullana-
rak aralarından seçim yapmak çağdaş ormancılık anlayışının gerekleridir 
(Türker, 2000). 

Ormancılık sektörü ürettiği pek çok mal ve hizmetlerle kendisi dışındaki pek 
çok sektöre de girdi vermektedir. Bununla birlikte pek çok sektöre alt yapı oluş-
turmakta, hazır arz yaratarak etkin faaliyet göstermelerini sağlamakta, dolayısıy-
la makro amaçlara ulaşmada ve sosyo-ekonomik yapıyı geliştirmede (istihdam, 
katma değer yaratma vb.) önemli bir sektör görünümündedir. Bu nitelikleriyle 
ormancılık; ileri bağlantıları yüksek bir sektördür (Türker, 2000)  

Son yıllarda gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde, ormanların ve orman-
cılığın sosyal fonksiyonu diğer fonksiyonlarına nazaran daha da önem kazan-
mıştır. Yıllardır uygulanmakta olan ticari ve koruma amaçlı ormancılık amaçla-
rının eksik yönleri geçmiş uygulamalar da göz önüne alınarak yeniden değerlen-
dirmiş ve sosyal kalkınma amaçlı yeni ormancılık model ve uygulamaları geliş-
tirilme yoluna gidilmiştir.  

Bugün en azından, aile bazında çok çeşitli amaçlar için ağaç yetiştirmenin kırsal 
kalkınmada önemli bir faktör olduğu görüşünde yaygın bir uzlaşma vardır. 
1970’li yılların başlarına kadar hemen hemen bütün ormancılık kalkınma planla-
rında ana amaç gelir sağlamak ve ihracat yapmak iken, 1970’li yılların ortaların-
da bu amaçlar değişime uğramış ve programlarda “halk katılımcı” yaklaşımlar 
yer almaya başlamıştır. 1980’li yıllarda ise mahalli yerleşimlerin öncelik ve kı-
sıtlarına dayanan tarım-ormancılık ve diğer kırsal kalkınma gayretleri içeren 
müşterek programlar uygulanmaya başlanmıştır. Bu yeni yaklaşımlar uluslarara-
sı ve ulusların kendi uygulamaları içerisinde çeşitli ve değişik terimlerle ifade 
edilmekle birlikte “Sosyal Ormancılık” içlerinde en kabul görmüş kavramdır 
(Düzgün, 1992). 

Sosyal ormancılık kavramı, ülke gündemine 1986 yılında girmiştir (Tolunay ve 
Korkmaz, 2005). Dünya'da pek çok ülkede nüfusun büyük bir bölümü orman 
kaynaklarına bağımlı olarak yaşamaktadır. Orman içi ve kenarı köylerde yaşa-
yan insanların, yaşam koşullarını iyileştirmek ve ormanla ilişkilerini düzenle-
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mek için yapılan ormancılık uygulamaları sosyal ormancılık olarak tanımlan-
maktadır (Tolunay, 2005). 

Geliştirilen bu kavram, model ve uygulamaların temel hedefi; kalkınma, yoksul-
luğu azaltma, yaşam kalitesini yükseltme, sürdürülebilir nitelikli, kalıcı etki ve 
sonuçlar ortaya çıkarma olup, katılımcılığın güçlendirilmesiyle de yakından ala-
kalıdır. 

Tüm bu etkenler birlikte değerlendirildiğinde; ekosistemlerin iyileştirilmesi, do-
ğa-su rejimini düzenleyerek kullanılabilir su kaynaklarının artırılması, erozyonu 
önleyerek kırsal yoksulluğun önüne geçilmesi ve alternatif geçim kaynakları o-
luşturmak amacıyla ormancılığın bir faaliyet kolu olan ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü çalışmalarında da sosyal içerikli yeni projeler hazırlanarak uygulanıl-
maya başlanmıştır.   

Ağaçlandırma çalışmaları; kırsal alanda genel olarak emek-yoğun yürütülen bir 
işkolu olup, aynı zamanda istihdam etkisi yüksek bir yatırımdır. Bu çalışmalar 
ülkemizin en yoksul kesimleri olan orman köylüsü ve yoksul kırsal kesime is-
tihdam olanakları yaratarak, sosyal ve ekonomik dengenin oluşmasına katkı 
yapmaktadır. Ağaçlandırma çalışmalarında teknik ve ekonomik bakımdan or-
man yapılabilir toprağa, kalite ve iş gücü imkanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir 
hektar emek-yoğun ağaçlandırma tesisi 90 adam/gün, bakımı ise 34 adam/gün 
istihdam yaratmaktadır (Anonim, 2006-a,b). 

Bu çalışmaların dışa bağımlı olmaktan kurtarılıp, sürdürülebilir bir biçimde yok-
sul kırsal kesim halkının geçimlerini sağlamaya katkı sağlaması temel önceliktir. 
Bu bağlamda bu çalışmada öncelikle SRAP hakkında genel bir bilgi verilerek 
SRAP kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının sosyo-ekonomik etkileri üzerin-
de durulacaktır. 

2. Sosyal Riski Azaltma Projesi  
T.C. Hükümeti ile Dünya Bankası arasında 14 Eylül 2001 tarihinde imzalanan 
ve 28 Kasım 2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Sosyal 
Riski Azaltma Projesi İkraz Antlaşmasıyla, Türkiye’de kısa ve uzun dönemde 
yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunulması amaçlanan projenin bütçesi 630 
milyon $ olup, yürütücü birim Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu’dur. İşsizliğin kronik bir problem haline geldiği ülkemizde bu tür projele-
rin istihdamı artırıcı bir etkiye sahip olacağı düşünülmektedir (Anonim, 2006-b). 

Proje, birbiriyle bağlantılı dört temel bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler; ya-
şanan ekonomik krizin muhtaç nüfus üzerindeki etkisini azaltma (hızlı yardım 
bileşeni), yoksullara hizmet ve sosyal yardım sağlayan devlet kurumlarının ka-
pasitesini artırma (kurumsal gelişim bileşeni), temel sağlık ve eğitim hizmetleri-
nin iyileştirilmesi için nüfusun en yoksul %6’lık bölümüne yönelik bir yardım 
sistemi kurma (şartlı nakit transferi bileşeni), yoksulların gelir elde etme ve is-
tihdam fırsatlarını artırma (yerel girişimler bileşeni)’dır. Konu itibariyle ağaç-
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landırma ve erozyon kontrolü çalışmaları da Yerel Girişimler Bileşeni İçerisin-
de, Toplum/Topluluk Yararına Çalışmalar İçin Geçici İstihdam Fırsatları başlığı 
altında yer almaktadır (Anonim,2004).  

2.1 Toplum Yararına Çalışmalar İçin Geçici İstihdam 
Toplum veya topluluğun ortak yararı için uygulanacak çeşitli projelerde ihtiyaç 
duyulan işgücünün kısa süreli istihdamla karşılanması, yoksul işsizlerin çalıştı-
rılması ve bu kişilerin geçici de olsa para kazanıp aile geçimine katkı sağlaması 
amaçlanmaktadır. 

Toplum yararına yapılacak işler arasında içme-kullanma suyu temini, sulama 
sistemlerinin bakım onarımı, küçük ölçekli kanalizasyon-atık su arıtma, yol, 
park piknik alanlarının temizliği ve onarımı, ağaçlandırma, erozyon önleme, aşı-
lama, ilaçlama, budama, doğal kaynakların korunması-geliştirilmesi vb. işler sa-
yılabilmektedir (Anonim, 2005). 

2.2 Geçici İstihdam Projelerine Destek Miktarı 
Bu kapsamda istihdam edilecekler için ödenecek ücret kişi başına 3.000 $ eşde-
ğeri YTL’ yi, projelerin toplam bütçesi ise 75.000 $ eşdeğeri YTL’ yi aşmama-
lıdır. Geçici istihdam projelerinde ödenecek ücretler asgari ücretten fazla olma-
yıp ve bu kişiler mutlaka yasal mevzuata uygun olarak çalıştırılmaktadır. Proje-
lerin bütçelerinde malzeme, donanım ve diğer girdilere ayrılan pay %30'u geç-
memektedir. İstisnai durumlarda daha yüksek orandaki malzeme, donanım tale-
bi Yürütme Kurulunca değerlenmeye alınmaktadır (Anonim, 2005). Değerlen-
dirmeye alınacak projelerde dikkate alınacak önemli konular; 

 Uygulanacak projelerin herhangi bir kamu kuruluşunun asli görev alanına 
girmemesi, 

 Projede öncelikle "belirli kişilere" düzenli iş, gelir sağlamasından çok, ortak 
çaba veya girişimle başlatılan çalışmaları tamamlayıcı "zorunlu işgücünün"   
desteklenmesi, 

 Projenin süresinin 6 ayı geçmemesi, 

 Toplum içinde dezavantajlı konumda bulunan kadın, işsiz genç ve engelli 
bireylere öncelik verilmesi ve yapılacak işle kısa süreli eğitim düzenlenmesi 
olarak sınıflandırılmaktadır.  

2.3 Yararlanıcılar 
Yerel girişimler bileşeninin öncelikli ve doğrudan yararlanıcı grubunu kırsal ve 
kentsel alanda yaşayan, yoksul birey ve haneler oluşturmaktadır. Dolaylı yarar-
lanıcılar, proje uygulamalarının olumlu sonuçlardan etkilenmesi beklenilen aynı 
ya da yakın yerleşimlerdeki diğer kişi ve kuruluşlar olabilmektedir. 
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Yerel girişimler (YG), kalkınma ve sosyal hizmetlere ulaşma imkânı kısıtlı olan, 
yoksul kadınlara özel önem ve öncelik vermektedir. Ayrıca nüfusa kayıtlı olma-
yan kitleye ulaşma ve proje destekleri vermeye çalışılacaktır (Anonim, 2006-b). 

Yerel girişimler kapsamında uygulanacak projelerin herhangi birinden faydala-
nabilmek için, kesinlikle yoksul kesim içinde yer almak gerekmektedir. Bu ne-
denle SRAP’ın yerel girişimler bileşeni, girişimci destek ya da sivil toplum güç-
lendirme uygulamalarından farklıdır. Ayrıca yerel girişimler kapsamında değer-
lendirilmesi istenecek herhangi bir projenin “fayda sahiplerinin” yoksullar olma-
sı gerekmektedir. 

2.4 Yararlanıcıların Belirlenmesi 
Başvuru sahiplerinin yaralanıcılar içinde olup olmadığının belirlenmesi için bir 
puanlama formülü geliştirilmiştir. Fayda girişimler bileşeni, kişi ve hanenin e-
konomik ve sosyal durumu ile yaşayan konuta ilişkin genel bilgilerden oluşmak-
tadır. Projeden yararlanacak her kişi adına doldurulacak bu formdaki bilgiler 
bilgisayara girilmekte ve yoksulluk puanı hesaplanmaktadır. Hesaplanan puan, 
proje yönetimince belirlenen sınır puanın altında ise başvuru yapan kişi proje 
desteğinden yararlanabilmektedir. Bu işlemler geçici olarak Proje Koordinasyon 
birimi (PKB) tarafından yapılmaktadır (Anonim, 2005). 

2.5 Hizmet sağlayıcılar (Danışmanlar) 
İhtiyaç duyulması halinde Yerel girişimler kapsamında uygulanacak projelere, 
uygun nitelik ve yeterli deneyime sahip kişi ya da kuruluşlardan kısa veya uzun 
süreli danışmanlık hizmeti alımı dâhil edilebilmektedir. Danışmanlar, uygulama-
larda karşılaşılması muhtemel riskleri azaltmak ve başarıyı güvenceye almak i-
çin proje hizmetleri götürecek veya götürülmesi sürecine katkıda bulunacak uz-
man kişi, özel şirket veya sivil toplum örgütleridir. Danışmanlardan alınması 
planlanan hizmetler arasında proje geliştirme, uygulamalarda rehberlik, proje 
değerlendirme, piyasa araştırması, saha araştırması, veri toplama, görüşme, ana-
liz yapma, denetleme, raporlama, eğitim verme, eğitim organize etme, alt-proje 
uygulama, ilgili Vakıf adına kontrol etme ve yönetme \ yönlendirme hizmetleri 
sayılabilmektedir. 

2.6 Değerlendirme ve Uygulama süreci  
SRAP – Proje Koordinasyon Birimine iletilen projeler kayda alınıp, gerekli bil-
gileri bilgisayar ortamındaki veri tabanına aktarıldıktan sonra projeler değerlen-
dirilme sürecine alınıp red, onay ya da şartlı onay verilmektedir.  

Yürütme kurulunca onay ya da şartlı onay verilen projelerin uygulama aşaması-
na geçilir. Uygulama sürecinde projeler, vakıf veya PKB personelince denetle-
nir. Proje süresince ödemeler aşamalı olarak yapılır ve projeler uygulama süre-
since ve sonrasında izlenmektedir. 
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3. SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJELERİNİN 
ÜLKEMİZDEKİ DURUMU  
Ülkemizde kısa ve uzun vadede yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunulması 
amaçlanan Sosyal Riski Azaltma Projesinin toplam bütçesi 630 milyon $’dır. 28 
Kasım 2001 ile 2006 yılı Şubat sonu itibariyle projenin çeşitli alt bileşenlerine gö-
re proje sayıları, fayda sahibi sayıları ve mali durumları Çizelge 1’de verilmiştir. 
Çizelgelerdeki veriler, T.C.Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü Sosyal Riski Azaltma Projesi Koordinasyon Birimi’nden alınmıştır. 

Çizelge 1 incelendiğinde 2005 yılı sonu itibariyle proje bütçesinin 104.267.093 
$’lık kısmının kullanıldığı anlaşılmaktadır. 2007 yılı sonuna kadar kullanılabilecek 
yaklaşık 526 milyon dolarlık kaynağın yeni projelere aktarılması ile yeni istihdam 
alanları yaratılabilecektir. Söz konusu çizelgeden de anlaşılacağı üzere proje sayısı 
gelir getirici ve sosyal hizmet alt bileşenlerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak proje 
yoğunluğunun doğrudan istihdamı artırıcı geçici istihdam alt bileşeni içerisindeki 
Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına kaydırılması durumunda daha 
yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Çizelge 1. Ülkemizde SRAP Projelerinin Mevcut Durumu  
 

 
Alt Bileşen 

 
Proje 
Sayısı 

F.S 
Sayısı 

Toplam 
Talep Edilen 
Toplam (YTL) 

Kabul Edilen 
Toplam (YTL) 

Kabul Edilen 
Toplam 
(USD) 

Gelir Getirici 3101 40.573 143.100.950 103.882.798 74.822.993 

Geçici İstihdam 614 5032 9.554.417 5.543.672 4.015.144 

İstihdam Eğitimi 177 6379 6.078.609 4.070.267 2.980.451 

Sosyal Hizmet 1947 245.612 47.100.750 28.070.527 20.365.853 

Toplum Kalkınması 6 1648 3.547.767 2.921.550 2.082.652 

Toplam 5845 299.244 209.382.493 144.488.814 104.267.093 

 
Bu bağlamda 2006 yılı şubat ayı sonu itibariyle Başbakanlığa geçici istihdam ola-
nakları dâhilinde 247 adet ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projesi gönderilmiş, 
bu projelerden 94 tanesi kabul edilmiş, 153 tanesi reddedilmiştir. Kabul ve redde-
dilen bu projeler kapsamına göre Çizelge 2 de verilmiştir. 
 
Çizelge 2. 2006 Şubat Dönemi İtibariyle Geçici İstihdam Alt Bileşenindeki 
Projelerin Durumu 
 

Proje Kapsamı Kabul edilen Proje Sayısı Reddedilen Proje sayısı 

Ağaçlandırma 63 116 

Çevre 17 22 

Erozyon 14 15 

Toplam 94 153 
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Temel hedefleri yoksulluğu azaltma, yaşam kalitesini yükseltme, sürdürülebilir 
nitelikli, kalıcı etki ve sonuçlar ortaya çıkarmak olan SRAP kapsamında uygula-
nan projelerin bölgeler bazında dağılımı Çizelge 3 de verilmiştir.  

Çizelge 3. SRAP Projelerinin Bölgelere Göre Dağılımı (Şubat 2006) 
 

Bölgesi Proje 
Sayısı 

Fayda Sahibi 
Sayısı 

Talep Edilen 
Miktar (YTL) 

Kabul Edilen 
Miktar (YTL) 

1-Akdeniz  13 388 810.663 257.004 

2-Doğu Anadolu 18 * 647 1.486.897 768.892 

3-Ege 23 * 1005 1.688.436 541.087 

4-Güneydoğu Anadolu 4 125 208559 95.000 

5-İç Anadolu 24 * 649 1.326.242 719.980 

6-Karadeniz 10 375 636.228 378.495 

7-Marmara 2 74 112.090 37.942 

Toplam 94 3263 6.269.115 2.798.400 

 

Çizelge 3 incelendiğinde geçici istihdam olanakları dâhilinde kabul edilen 94 
projeden $ 2.798.400 YTL tahsil edilerek, 3263 adet fayda sahibi en çok 6 ay 
süreyle projelerde sigortalı olarak istihdam edilmiş kişi başına en fazla 3.000 do-
lar verilerek yoksullukla mücadele konusunda kesin çözüm olmasa da önemli 
bir katkı sağlandığı görülmektedir. 

Ağaçlandırma çalışmalarının istihdama etkisi de büyük bir önem taşımaktadır. İşçi 
gücüyle yapılacak ağaçlandırmalarda 1 hektar tesis (arazi hazırlığı + dikim) için 
90 adam/gün’e ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre bu plan döneminde yapılacak 
olan tesis ve bakım çalışmaları ile toplam 16.800 adam/ay istihdam sağlanmakta-
dır. SRAP kapsamında yürütülen Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projelerinde 
ise ortalama olarak 5000 adam/ay istihdam edilmektedir. Orman teşkilatının ger-
çekleştirdiği istihdam miktarı göz önüne alındığında SRAP kapsamında 94 Ağaç-
landırma ve Erozyon Kontrol Projeleri ile sağlanan 5000 adam/ay’lık istihdam 
kayda değer bir rakam olup, bu tür projelerin desteklenmesi durumunda istihdam 
ve kırsal alanda kalkınmaya büyük katkı sağlayacağı da açıktır.  

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 
Sosyal yardım, toplumsal maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, toplumun 
her kesiminin gerekli sorumluluk bilinciyle yaklaşmak zorunda olduğu toplum-
sal bir gerçektir. Yoksulluk, işsizlik ve gelir kayıplarının önüne geçilerek kırsal 
kalkınma ve yoksullukla mücadele de bireysel ve toplumsal sağlığın korunması 
ve daha umutlu bir gelecek için toplumun önemle üzerinde durması gereken bir 
olgudur.  
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Geleneksel ormancılık yaklaşımı ile sosyal ormancılık görüşleri arasında önemli 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklı görüşler proje, program ve politikalarda or-
taya çıkmaktadır. Sosyal ormancılığın esas hedefi, geleneksel düşünceye sahip 
ormancıları sosyal ormancılık görüş ve politikalarına doğru yönlendirmek ve 
halk için ormancılık stratejisini yaygınlaştırmaktır. 

Sosyal ormancılık uygulamaları karma ekip çalışmasını gerektirir. Bu ekipler 
özellikle; ormancılar, sosyologlar, tarımcılar ve coğrafyacılar gibi temel meslek 
gruplarından teşkil edilmelidir. Kırsal ormancılık problemleri için sadece teknik 
bilgiler yeterli olmayıp fiziksel, sosyo ekonomik ve kültürel faktörlerinde dikka-
te alınması gereklidir. 

Ormancılığa öncülük etmiş olan Orta Avrupa ülkelerine kıyasla, ülkemizde, genç-
leştirme ve ağaçlandırmayı gerektiren alanlar çok daha geniş, özellikle kapital fak-
törü bu ülkelere göre çok daha kıt ve yatırımı etkileyen doğal, ekonomik, sosyal 
faktörler çok daha karmaşık, farklı ve değişik oldukları için, ağaçlandırma yatırım-
larının planlanması gereği de çok daha büyük önem taşımaktadır. Yine bu neden-
lerle, ülkemizde ağaçlandırma yatırımlarının planlanmasında ekonomik ve sosyal 
faktörlere de gereğince ağırlık vermek zorunludur. Böylece, Orta Avrupa orman-
cılığında görülen fiziki planlamadan çok; fiziki, ekonomik, sosyal karakterde bir 
plan tekniği uygulanmalıdır (Özkahraman, 1987; Ürgenç, 1987). 

Elde edilen veriler incelendiğinde, proje sayılarının İç Anadolu, Ege ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde diğer bölgelere oranla daha fazla olduğu görülmektedir. 
Orman bakımından oldukça yoksul bulunan İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
bu projelerin sayılarının ve fayda sahiplerinin arttırılmasının da oldukça önemli 
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu bağ-
lamda değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’de 2001–2023 yıllarını kapsayan dönem için 1.680.000 hektar ağaçlan-
dırma yapılması hedeflenmekte (Anonim, 2001) ve bu büyüklükteki ağaçlan-
dırma çalışmaları yapılırken SRAP tarzı projelerin dikkate alınması işsizliğin 
kronik bir problem haline geldiği ülkemizde Türkiye nüfusunun en yoksul % 
36’lık kesiminde istihdamı artırıcı bir etkiye sahip olacağı düşünülmektedir. Yu-
karıda da belirtildiği üzere 1 hektar ağaçlandırma için ortalama 90 adam/gün’e 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veriden hareketle 2001–2023 yılları arasında yapıla-
cak ağaçlandırma çalışmaları için 151.200.000 adam/güne ihtiyaç duyulacaktır. 
SRAP kapsamında bir işçiye en fazla 3000 $ aylık ödeme yapılmaktadır. Bura-
dan işçinin günlük kazancının 115 $ olduğu sonucu çıkmaktadır. Eğer SRAP üc-
retlerinden hesaplanırsa ağaçlandırılacak saha için 17.388.000.000 $ gibi bir ra-
kama ulaşılmaktadır. Doğaldır ki bu rakam gerçekçi bir rakam değildir. Türki-
ye’nin ağaçlandırma sorununu çözmek için 17 milyar dolar tahsis edilmesi çok 
güçtür. Bu nedenle hesaplamanın gerçek ücretlerle yapılması daha doğru olacak-
tır. Ağaçlandırma çalışmalarında çalışan işçilere günlük ortalama 25–30 YTL 
ücret ödenmektedir. Alt sınır olan 25 YTL baz alındığında 1.680.000 ha ağaç-
landırmanın işçilik maliyeti 42 milyon YTL’dir. Bu sonuç daha gerçekçi bir so-
nuçtur. Orman köylüsünün ortalama yıllık gelirinin 250–300 dolar olduğu göz 
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önüne alınırsa (Özden, 2002), yıllık 7800 YTL işçilik geliri orman köylüsü için 
küçümsenmeyecek bir rakamdır. 

Türkiye yüzölçümümün % 37’sini oluşturan kurak ve yarıkurak alanlar Doğu 
Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde yoğunlaşmakta olup 
bu bölgeler yanı zamanda yoksul halkın büyük bir kısmının yaşam alanını oluş-
turmaktadır. Adı geçen bölgelerde SRAP kapsamında Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrol çalışmalarının teşvik edilip, uygulamaya geçirilmesiyle hem kuraklık ve 
çölleşme ile mücadele edilmiş olunacak ve hem de yoksul halka istihdam sağla-
narak gelir düzeyi yükseltilecektir.   

* * * 
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Bir Turistik Çekicilik Olarak 
Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Meslek Yüksekokulu 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 

ÖZET 
Turistik çekiciliklerin bir bölümünü kültür varlıkları, bir bölümünü de doğal var-
lıklar oluşturur. Doğadan uzaklaşmış modern toplumların doğaya ve doğal ya-
şama özlemleri ve ekolojik bilinç düzeylerindeki artış nedeniyle, doğal alanların 
ve varlıkların rekreasyon ve turizm değeri gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlam-
da, modern insanın günlük yaşamı içinde görme olanağı bulamadığı çeşitli ya-
ban hayatı ögeleri ve bu ögeleri barındıran doğal alanlar, turistik çekicilikler ara-
sında önemli bir yer tutmaktadır. 

Türkiye, doğal ögeler yönünden son derece zengin peyzajlara sahiptir. Jeolojik 
süreçlerde şekillenmeye başlayan doğal peyzajlar biyolojik süreçlerle zengin-
leşmiş ve Türkiye’yi dünyanın en önemli biyolojik çeşitlilik alanlarından biri ha-
line getirmiştir. Türkiye’de doğal olarak yaşayan bitki ve hayvan türlerinin sayı-
sı birçok ülkede yaşayan bitki ve hayvan türlerinin sayısının çok üzerindedir. 
Türlerin sayısal çokluğuna dayalı çeşitlilik yanında, endemik olarak adlandırılan 
ve sadece dünyanın belli bölgelerinde bulunan canlı türleri yönünden de Türkiye 
zengin bir ülkedir. 

Türkiye’nin zengin biyolojik çeşitliliğe sahip doğal alanları, aynı zamanda ö-
nemli birer turistik çekicilik merkezi haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda ge-
lişme eğilimi gösteren ekoturizm aktiviteleri içinde flora ve fauna ögelerine da-
yanan etkinlikler, Türkiye turizmini iç ve dış pazarlardan gelen yeni taleplerle 
karşı karşıya bırakmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği, Ekoturizm, Yaban hayatı 
gözlemciliği, Kuş gözlemciliği, botanik gezileri. 
 

BIODIVERSITY OF TURKEY AS A TOURISTIC  
ATTRACTIVENESS 

 
ABSTRACT 

Turkey has extremely rich landcapes formed by natural and cultural worth. 
Natural landscapes which had been formed by geological processes has been en-
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richmented by biological processes and became Turkey as one of the most im-
portant biological richness area of the world. 

Natural area possesing biodiversity through biogeographic features of our coun-
try has become an important touristic attractiveness. Especially recent years 
ecotoursim activities, which showing a developing trend, based on flora and 
fauna elements are left Turkey tourism to new demand from internal and exter-
nal market. This paper is about biodiversity of Turkey where has important 
ecotourism potential and some ecotourism applicaiton about them. 

Keywords: Biodiversity of Turkey, Ecotourism, Wildlife watching, Bird watch-
ing, Botanic trips. 
 

Giriş 
Turistik çekicilikler, doğal ve kültürel çekicilikler olmak üzere başlıca iki ana 
başlık altında incelenebilir. Doğal çekicilikler, bir alanı turistik çekim alanı ya-
pan ögeler içinde genellikle ilk sırada yer almaktadır. Coğrafi konum ve iklimin 
belirleyiciliğinde, rekreasyon olanağı sunabilecek ögeleri kapsayan doğal çekici-
likler, uzun yıllar boyunca, deniz-kum-güneş üçlüsüne indirgenmiş ve doğaya 
faydacı bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Bu üçlüye dayalı turizm için, günlük ya-
şamdaki konfordan vazgeçilmeden ve bunun doğaya vereceği zarar düşünülme-
den turistik tesisler üretilmiştir. Pek az turist ise doğa ile bu anlayışı aşan bir 
yaklaşımla bütünleşmektedir. 

Sağlıkla ilgili zorunluluklar bir yana bırakıldığında, insanları doğal çekiciliklerin 
ağırlıklı olduğu turistik alanlara yönelten neden(ler) çoğunlukla o alanların 
rekreasyonel faydasıdır. Rekreasyon ise büyük ölçüde kişisel özelliklerle belir-
lenen bir olgudur. Birçok turist için, deniz-kum-güneş üçlüsü rekreasyonel do-
yuma ulaşmak için yeterliyken, doğaya başka bir gözle bakma yetisini edinmiş 
bireyler, doğanın birçok insan için anlam taşımayan yönlerini de görmek için tu-
rizm etkinliklerinde bulunurlar. Doğayla felsefi bir bağ kurmuş ve onu anlam-
landırmış bireyler için, doğal varlıklar yerlerinde ve bozulmadan görülmesi ge-
reken çekicilikler halini almıştır. Bu ziyaretlerin seyahat, konaklama ve diğer 
hizmetler boyutunun da bulunması, konuyu doğal olarak turizm olgusu içine 
almaktadır. İçerik olarak kitle turizmi yaklaşımıyla tam olarak örtüşmeyen ve 
korumacı bir dürtüyü de içeren bu turizm türü, ekoturizm ya da doğa turizmi gi-
bi genel adlarla anılır ve bu bağlamda sınıflandırılır. 

Uluslararası Ekoturizm Derneği (The International Ecotourism Society/TIES) 
ekoturizmi, doğal alanlara sorumluluk duygusu taşıyarak yapılan, çevrenin ko-
runması ve yerel halka katkıda bulunulmasını amaçlayan geziler olarak tanım-
lamaktadır (TIES, 2006). Ekoturizm ve doğa turizmi, genellikle eş anlamlı ola-
rak kullanılsa da, ekoturizm, doğa turizmini de içeren bir üst kümedir; doğal 
ögeler yanı sıra yerel kültürleri de konu edinir. Doğal alanlarda, doğaya zarar 
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vermeden yapılabilecek pek çok etkinliği içeren ekoturizmin felsefesi, doğal 
varlıkları tanırken doğaya zarar vermemek ve değiştirmemektir. 

Doğal alanlardaki bitkilerin (flora) ve hayvanların (fauna) tanınması ve doğal or-
tamlarında gözlenmesi, önemli bir ekoturizm etkinliğidir. Bu etkinlikler ile rek-
reasyon gereksinimi giderilirken doğanın tanınması ve bireylerle doğal ögeler 
arasında bağ kurulması sağlanır. Bireylerin bilinçlenerek felsefi nedenlerle do-
ğaya sahip çıkması veya ekonomik kazanç kapısı olması nedeniyle doğaya sahip 
çıkması gibi farklı uçlardaki nedenlere dayansa da doğa koruma düşüncesi geli-
şir. Ayrıca bu alanlarda yaşayan yerel halkın sosyoekonomik düzeyinin yüksel-
tilmesine katkıda bulunulur. 

Kitle turizmi anlayışıyla değerlendirilemeyecek olan ekoturizm, diğer birçok tu-
rizm türünden farklı olarak merkezinde insanın olmadığı (ya da tek başına yer 
almadığı) bir turizm türüdür. Genel felsefesine ulaşabilmesi için, her şeyden ön-
ce ekoturizm etkinliklerine katılacak turistin temel bir farkındalık düzeyinde ol-
ması gerekir. Bu farkındalık, doğanın ve doğal varlıkların anlamının minimum 
düzeyde de olsa kavranmış olması, onların varlık haklarına ve bütünlüklerine 
hiçbir zarar vermemek ve doğada iz bırakmamakla kendini gösterir. Ekoturizm, 
bu yönüyle insan ve doğa ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmanın aracı olarak 
da değerlendirilmelidir. 

Doğal ögelerin tanınması ve izlenmesine yönelik turizm etkinlikleri, genel a-
maçlı doğa gezileriyle bu varlıkları tanıtmak olabileceği gibi, bitki tanıma gezi-
leri, kuş gözlemciliği, kelebek gözlemciliği gibi, yaban yaşamının bütünü ya da 
belli unsurlarına yönelik olabilir; fotoğrafçılık gibi uğraşlarla da bütünleştirilebi-
lir. Doğanın belli ögeleri ya da bütününe yönelik olarak “yaban hayatı gözlemci-
liği” ya da daha kapsamlı bir ifadeyle “doğa gözlemciliği” olarak tanımlanabile-
cek etkinlikler, bozulmamış ve bitki/hayvan varlığınca zengin doğal alanlarda 
yapılabilmektedir. Bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği yanında bu türlerin dün-
yanın başka bölgelerinde bulunamayacak nadirlikte olması, bu tür alanların 
ekoturizm değerini artırmaktadır. Türkiye, biyocoğrafi özellikleri nedeniyle sa-
hip olduğu biyolojik çeşitlilik sayesinde, dünyanın belli başlı turizm merkezle-
rinden biri olmaya adaydır. 

Biyolojik Çeşitlilik ve Turistik Önemi 
Kısaca biyoçeşitlilik olarak da adlandırılan biyolojik çeşitlilik, belirli bir bölge-
deki canlıların ve canlıların yaşam ortamlarının (ekosistemlerin) çeşitliliğini ifa-
de eden bir terimdir. Biyolojik çeşitliliğin üç temel bileşeni vardır. Bunlar gene-
tik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliğidir. Genetik çeşitlilik, herhangi 
bir canlı türünden bireylerin genetik yapılarındaki farklılıkları belirtir. Tür çeşit-
liliği, belirli bir alanda yaşayan canlı türlerinin çokluğunu ifade eder. Biyolojik 
çeşitlilik, bu metinde de olduğu gibi genellikle tür çeşitliliği ile özdeşleştirilmek-
tedir. Ekosistem çeşitliliği ise, belirli bir alanda farklı yaşam ortamlarının bulun-
duğunu belirtir. Ekosistem çeşitliliği, farklı ekosistemlerin varlığına bağlı olarak 
tür sayısını artıracağından tür çeşitliliğini de beraberinde getirir. 
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Uygarlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olan aydınlanma çağı ve sonrasında 
yaşanan endüstri devrimi, “Batı” olarak adlandırılan kültürel coğrafyanın men-
suplarını doğadan uzaklaştıran süreci başlatmıştır. Yoğun kentleşme ve endüst-
riyel gelişmenin biçimlendirdiği modern yaşam, bir yandan doğal alanların bo-
zulmasına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına, diğer yandan bireylerin kendileri-
ni doğadan soyutlamasına neden olmuştur. Endüstriyel yaşamın artırdığı rekre-
asyon gereksiniminin karşılanmasında, günlük yaşamda yer bulamayan doğanın 
yeri yadsınamaz. Fizyolojik gereksinimlerin karşılanması yanında psikolojik 
doyum kaynağı da olan doğaya karşı artan ilginin bir kaynağı da, bilimsel ve fel-
sefi temeller üzerinde yükselen ve 1960’lardan itibaren güçlenen doğaya dönük 
akımlardır. Böylece, doğaya sırtını dönen ve ciddi zararlar veren “Batı uygarlı-
ğı” içinde, doğada huzur bulan ve biyolojik çeşitlilik ögelerini izleyen/inceleyen 
bir kitle doğmuştur. Sayıları her geçen gün artan bu grup(lar), dünyanın dört bir 
yanındaki doğal ya da yarı doğal alanlarda, bu alanların özsel değerlerine saygılı 
etkinliklerde bulunmaktadırlar. Bu etkinlikler, macera arayışından bilimsel me-
rakı gidermeye kadar uzanan bir yelpazedeki ekoturisti doğal ve doğala yakın 
alanlara çekmektedir. Bu alanların çekim gücünde bütüncül peyzaj özellikleri 
önemli bir yer tutmakla birlikte, bu bütünün önemli bir parçası olan biyolojik 
çeşitlilik değerleri, özellikle amacı yaban hayatı ögelerini gözlemek olan 
ekoturistler için önde gelen tercih nedenidir. 

Biyolojik çeşitlilik ögelerine dayalı ekoturizm türleri içinde en yaygın olan ve 
turizm pazarının en çok ilgisini çeken etkinlik kuş gözlemciliğidir. Kuşlar dün-
yanın birçok yerinde yaşadıklarından, renkli ve cazibeli bedenleriyle ilgi çektik-
lerinden ve kolaylıkla izlenebildiklerinden, yaban hayatı gözlemciliği içinde en 
popüler canlı grubunu oluşturmaktadırlar. Kuş gözlemciliği, kuşların doğal or-
tamlardaki yaşamsal aktivitelerinin izlenmesidir. Kuş türlerinin tanınması ve ta-
nımlanması, yaşamsal etkinliklerinin öğrenilmesi, doğanın işleyişi ve doğal sü-
reçler hakkına bilgi sahibi olunmasını sağlayan kuş gözlemciliği, bu etkinlikle 
uğraşanlar için bir doyum aracı olmanın yanında doğa korumaya da katkı sağlar. 

Kuş gözlemciliği, yılın her ayında ve kuşların bulunduğu her yerde yapılabilir. 
Ancak organize bir kuş gözlem etkinliği, çok sayıda kuş türünün bir arada görü-
lebileceği ve genellikle “Önemli Kuş Alanı” ölçütlerine uyan doğal alanlarda 
yapılır. Kuş gözlemciliği için en uygun zaman ise, kuşların göç dönemleri ya da 
hareketlerinin yavaşlaması nedeniyle rahat izlenilebilir hale geldikleri kış aylarıdır. 

Kuş gözlemciliği, özellikle ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde çok yaygın bir 
ekoturizm etkinliğidir. Bu ülkelerde kuş gözlemcilerini bir araya getiren örgütler 
19. yüzyılda kurulmaya başlamıştır. Kuş gözlemciliğinin en yaygın olduğu ülke-
lerden Britanya’da bulunan ve bu ülkedeki kuş gözlemcilerinin en önemli örgütü 
olan Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (Royal Society for the Protection of 
Birds/RSPB) 1889 yılında kurulmuştur ve üye sayısı bir milyonun üzerindedir 
(RSPB, 2006). 2002 yılında ABD’de yapılan bir araştırmada ise, bu ülkede 19.3 
milyon kuş gözlemcisinin bulunduğu ve bu gözlemcilerin her birinin ortalama 
olarak yılın yaklaşık 50 gününde gözlem yaptıkları belirlenmiştir. 1983-2002 
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yılları arasında ABD’de yaşayan kuş gözlemcilerinin sayısındaki artış % 332 
olmuştur (ŞEKERCİOĞLU, 2002). 

Doğaseverlerin ilgi gösterdiği bir etkinlik alanı da doğal bitki örtüsü ögelerinin 
tanındığı ve özelliklerinin öğrenildiği botanik gezileridir. Botanik gezileri, kuş 
gözlem gezileri kadar yaygın olmasa da pek çok doğa severin katıldığı bir etkin-
liktir. Bölgesel faktörlere göre zamanı değişmekle birlikte, genellikle bitkilerin 
yeşerdiği ve çiçeklendiği bahar ve ilk yaz aylarına denk gelen vejetasyon döne-
mi başlangıcında yapılır. 

Biyolojik çeşitlilik ögelerinin gözlemine dayalı ekoturizm etkinliklerinde karasal 
ekosistemler kadar denizel ekosistemler de önem taşır. Okyanuslarda tekne ile 
yapılan balina gözlemciliği 1960’lı yıllarda ABD’de başlamış ve hızla yaygın-
laşmıştır. Günümüzde de ABD ve Asya-Pasifik ülkelerinde balina gözlemcileri-
ne hizmet veren çok sayıda tur organizasyonu vardır. 

Su altı yaşamı da birçok ekoturistin ilgisini çekmektedir. Özellikle su altı yaşamı-
nın zengin olduğu dalışa elverişli sular, dünyanın önde gelen dalış merkezleri ha-
line gelmiştir. Asya-Pasifik kıyıları ve Kızıldeniz gibi sualtı biyolojik çeşitliliğinin 
zengin olduğu bölgeler dünyanın önemli dalış merkezleri arasında sayılabilir. 

Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği ve Turizm 

Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği  
Türkiye, sahip olduğu bitki ve hayvan türlerinin sayısı açısından dünyanın önde 
gelen ülkelerindendir. Bu çeşitliliğin temeli, günümüzden 65 milyon yıl önceki 
yer hareketlerine dayanır. Yaklaşık 65 milyon yıl önce Afrika anakarasının ku-
zeye doğru kayarak Avrupa ve Asya anakaralarını sıkıştırmasıyla Alp dağ silsi-
lesi ve bu silsilenin Anadolu’daki uzantıları olan Kuzey Anadolu ve Toros dağ-
ları oluşmuştur. Sıkışmanın etkisiyle yükselen Anadolu platosunun ortasında, 
çevresi dağlarla kaplı büyük bir göl ortaya çıkmıştır. Anadolu’nun flora ve fau-
nasının izole olarak kendi içinde evrimleşmesini sağlayacak coğrafi bariyerlerin 
ortaya çıkmasıyla, Anadolu’daki tür çeşitliliğinin temeli atılmıştır (KILIÇ VE 
EKEN, 2004). Orta Anadolu’da ortaya çıkan tatlı su gölü çekilirken, çukur böl-
gelerde, Anadolu’nun önemli biyolojik zenginliklerini oluşturacak sulak alanlar 
kalmıştır (TIRIL, 2006). 

Anadolu’nun topografyasını şekillendiren yer hareketlerinden sonra diğer dina-
miklerin de süreçlere katılmasıyla biyolojik çeşitlilik artmaya devam etmiştir. 
Bu sürece katkı koyan bir öge de iklimdir. Türkiye, topografik nedenlerle deği-
şik iklim kuşaklarını içermektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye bü-
yüklüğünde bir alanda bu kadar çeşitli iklim kuşaklarını içeren başka bir kara 
parçası yoktur denilebilir (DEMİRSOY, 2002). 

Türkiye’nin coğrafi yapısı, biyolojik zenginliklerin artışında katkısı olan bir di-
ğer faktördür. Türkiye’nin üç kıta arasında köprü olması, bu kıtalarda yaşayan 
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canlı türlerinin Türkiye topraklarına gelmelerini sağlamıştır. Günümüzde, Tür-
kiye’nin Batı Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde Avrupa, Akdeniz ve Güney-
doğu Anadolu bölgelerinde Afrika, Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde ise As-
ya kökenli pek çok canlı türüne rastlanmaktadır. Bitki ve hayvan türlerinin kıta-
lararası geçişlerde Türkiye’yi köprü olarak kullanmalarının önemi buzul dönem-
lerinde ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunan bir süreç de, 120-10 bin yıl 
önce yaşanmış buzul dönemleridir. Atmosferin aşırı soğumasıyla ortaya çıkan 
dört buzul dönemi ve buzul dönemleri arasındaki ısınma dönemlerinde bitki ve 
hayvan türleri Türkiye topraklarını geçiş alanı olarak kullanmıştır. Soğuma dö-
nemlerinde kuzeydeki buzullar güneye inmiş ve buzullardan kaçan canlılar için 
Anadolu bir sığınak işlevi görmüştür. Trakya ve Kuzeydoğu Anadolu kapılarını 
kullanan canlılar Anadolu’ya yerleşmiştir. Buzul arası sıcak dönemlerde ise Af-
rika ve Ortadoğu kökenli türler güneyden Anadolu’ya girmişlerdir. Anadolu’ya 
doğudan ve batıdan giren canlılar, Kuzeydoğu Anadolu’dan Hatay’a uzanan ve 
“Anadolu Diyagonali” olarak adlandırılan coğrafi engelle karşılaşmışlardır. Hare-
ket yeteneği az olan bitkiler ve bazı hayvan türleri bu diyagonalin iki tarafında ya-
şamlarını sürdürerek farklılaşmışlardır. Bu evrimsel süreç de Türkiye’nin biyolo-
jik çeşitliliğinin zenginleşmesinin sebeplerindendir (KILIÇ ve EKEN, 2004). 

Sıcaklık değişimleri ve buzul hareketleri nedeniyle göç eden bitki ve hayvan tür-
lerinden bazıları gittikleri yerlerde yaşamlarını sürdürebilmişlerdir. Karadeniz 
Bölgesi’ndeki nemli Kelkit Vadisi’nde kurak Akdeniz iklimine özgü sedir ve 
kızılçam ağaçlarının bulunması, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Hatay’daki 
Amanos Dağları’nda nemli Karadeniz iklimine ait olan kayın ağaçlarının yaşa-
ması buzul dönemlerinin sonucudur. Diğer yandan, buzul dönemlerinde Anado-
lu’ya giren türlerin bir bölümü, buzul dönemlerinin sona ermesiyle yüksek dağ-
ların zirvelerinde kendilerine uygun soğuk yaşama alanları bularak buralarda i-
zole olmuş ve başkalaşmışlardır (KILIÇ VE EKEN, 2004). Benzer farklılaşma-
lar, Orta Anadolu’daki göl ve gölcüklerde kalan su canlılarında da görülmüştür. 

Bitki türlerinin dağılışları ile coğrafi özelikler arasında kurulan ilişkilere göre 
dünya 37 flora bölgesine ayrılmıştır. Türkiye, bu 37 flora bölgesinden 3 tanesi-
nin kesişim bölgesindedir. Bu bölgeler, Avrupa-Sibirya Bölgesi, İran-Turan 
Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’dir. Türkiye gibi dünyanın küçük bir bölümünü 
kapsayan bir ülkede üç farklı flora bölgesinin bulunması özel bir durumdur. Bu 
çeşitlilik sonucu, Türkiye’yi kuzeyden güneye yürüyerek geçmek isteyen bir 
gezgin Sinop’tan yola çıktığında ilk önce Orta Avrupa’dan Sibirya’ya kadar u-
zanan alanın doğal özelliklerini görecektir. Kuzey Anadolu Dağları’nı aşıp Orta 
Anadolu düzlüklerine inerken İran ve Çin taraflarında görebileceği doğal man-
zaraları gören gezgin Toroslar’ın güneyine indiğinde ise İspanya kıyılarından 
Ortadoğu kıyılarına değin görünen bir doğal peyzajla karşılaşacaktır. Türkiye 
büyüklüğünde başka bir alanda bu kadar çeşitliliğin olması sık rastlanılan bir o-
lay değildir (KILIÇ VE EKEN, 2004). 
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Jeolojik süreçler, buzul dönemleri, coğrafi köprü olması yanında Türkiye’nin 
bitki çeşitliliğini etkileyen bir faktör de, çok farklı topografik birimlerden, dola-
yısıyla yaşam ortamlarından ve kayaçlardan oluşmasıdır. Farklı kayaçların ol-
ması, bu kayaçlardan oluşan toprakların da değişik özellikler göstermesine ne-
den olmuştur. Bitki türlerinin çeşitliliği, bitkileri barınma ve beslenme amacıyla 
kullanan hayvan türlerinin de zenginleşmesini sağlamıştır. 

Çok farklı yaşam ortamlarının olması ve bu ortamlara adapte olarak başkalaşan 
türler sayesinde endemizm oranı da çok yüksektir. Dünyanın başka bir yerinde 
görülemeyecek pek çok endemik türün Türkiye’de yaşaması, biyolojik çeşitlilik 
temelli ekoturizm olanaklarını artırmaktadır. 

Türkiye’nin biyolojik zenginliklerini barındıran başlıca yaşam ortamları, bozkır-
lar, ormanlar, yüksek dağ çayırları, maki ve fundalıklar, kumullar ve sulak alan-
lardır. Bu farklı yaşam ortamlarında yaşayan canlılar, konuyla ilgili araştırmacı-
lar ve ekoturistleri Türkiye’ye çekmektedir. 

Her yıl yaklaşık yüz yeni bitki türünün keşfedildiği Türkiye’de bugüne kadar ta-
nımlanan bitki türlerinin sayısı onbirbin kadardır (DURMUŞKAHYA, 2006). 
Bu bitkilerin yaklaşık üçte biri endemik, yani Türkiye’ye özgüdür. Türkiye ve 
diğer bazı Avrupa ülkelerindeki bitki türü sayısı Tablo 1’de verilmektedir. 
 
Tablo 1: Türkiye ve Avrupa Ülkelerindeki Bitki Türü Sayısı (DEMİRSOY, 2002) 
           (Türkiye ile ilgili bilgiler güncellenmiş olup verilen sayı yaklaşıktır). 

 

Tüm Avrupa’da yaşayan bitki türlerinin yaklaşık % 75’ine sahip olan Türkiye, 
kiraz, kayısı, badem, incir gibi meyvelerin anavatanıdır. Aynı zamanda birçok 
kültür bitkisi için önemli bir gen kaynağıdır (COUNCIL OF EUROPE, 2006). 

Deniz seviyesinden dağların zirvelerine değin yükseklik, sıcaklık, nem, vb. de-
ğişkenlere bağlı olarak Türkiye’de altı temel bitki katmanı bulunur. Bunlardan 
ilki, deniz seviyesinden başlayıp ortalama 300-350 m. yüksekliğe kadar çıkan 
Lauretum kuşağıdır. Bu kuşağın temel odunsu bitkileri, defne, zeytin, çınar, er-
guvan, kestane, ıhlamur, dişbudak, kızılağaç, akçaağaç, karayemiş gibi türlerdir. 
Lauretum kuşağından sonra, ortalama 500-700 m. yüksekliğe kadar çıkan 
Castanetum kuşağı bulunur. Yapraklı ormanların başlangıcı olan bu kuşağın ana 

Ülke Bitki Türü  
Sayısı  Ülke Bitki Türü 

Sayısı  
Almanya   2.600 İspanya 4.916 
Avusturya   2.950 İsveç 1.650 
Belçika   1.400 İsviçre 2.927 
Danimarka   1.200 İtalya 5.465 
Finlandiya   1.040 Lüksemburg 1.200 
Fransa   4.500 Norveç 1.650 
Hollanda   1.170 Portekiz 2.500 
İngiltere   1.550 Türkiye 11.000 
İrlanda      892 Yunanistan 4.900 
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odunsu bitkileri kestane, gürgen, meşe, kayın, ıhlamur, fındık, ceviz, titrek ka-
vak, akçaağaç, karaağaç, kareyemiş ve karaçam gibi türlerdir. Bu kuşağın üze-
rinde bulunan ve yaklaşık 1000 m.’ye kadar çıkan Fagetum kuşağının ana odun-
su ögeleri kayın, gürgen, meşe, titrek kavak, kızılcık ve karaçam gibi türlerdir. 
1000 m.’lerden sonra başlayan Abietum kuşağı 2000 m.’lere kadar çıkar. 
Göknar, karaçam, kayın gibi odunsu bitkiler bu kuşağın ana ögeleridir. 2000 
m.’nin üzerinde, bodur ardıçlar ve otsu bitkilerden oluşan Alpinetum kuşağı bu-
lunur. Bu kuşak yaklaşık 2.500 m.’lere kadar çıkar. 

Türkiye, bitki çeşitliliği gibi, hayvan çeşitliliği açısından da zengin bir ülkedir. 
Türkiye’de 80.000’den fazla hayvan türü doğal yayılış gösterir. Bir zamanlar as-
lan, kaplan, leopar gibi hayvanların da yaşadığı Türkiye’de kurt, ayı, vaşak gibi 
büyük memeliler hala doğal olarak yaşamaktadır (COUNCIL OF EUROPE, 
2006). Türkiye ve diğer bazı Avrupa ülkelerindeki kuş ve memeli türü sayısı 
Tablo 2’de verilmektedir. 

 
Tablo 2: Türkiye ve Avrupa Ülkelerindeki Kuş ve Memeli Türü Sayısı (DEMİRSOY, 
2002). 

 

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik yönünden zengin doğal alanlarının bir bölümü 
çeşitli statülerle koruma altına alınmıştır. 36 Milli Park, 35 Tabiatı Koruma Ala-
nı, 17 Tabiat Parkı, 12 Özel Çevre Koruma Bölgesi ve 12 Ramsar Alanı’nın bu-
lunduğu Türkiye’de, Doğa Derneği tarafından 266 “Önemli Doğa Alanı” (Key 
Biodiversity Area) belirlenmiştir. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) 
Avrupa ve Ortadoğu’da belirlediği 100 sıcak noktadan 9 tanesi Türkiye’dedir. 
Türkiye’deki dokuz sıcak nokta şunlardır: (1) Küre Dağları (Kastamonu), (2) 
Amanos Dağları (Hatay), (3) Babadağ (Muğla), (4) Datça Yarımadası ve 
Bozburun (Muğla), (5) Fırtına Vadisi (Rize), (6) İstanbul Ormanları, (7) Karçal 
Dağları (Artvin), (8) Yenice Ormanları (Karabük), (9) İbradı-Akseki Ormanları 
(Antalya). 

Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik Temelli Ekoturizm Olanakları 
Bitki ve hayvan türlerince son derece zengin bir ülke olan Türkiye, biyolojik çe-
şitlilik temelli ekoturizm etkinliklerine katılmak isteyenlere birçok seçenek su-

Ülke Memeli 
Türü Sayısı 

Kuş 
Türü Sayısı Ülke Memeli 

Türü Sayısı 
Kuş 
Türü Sayısı 

Almanya   79 236 İspanya   94 278 
Avusturya   85 210 İsveç   62 248 
Belçika   58 176 İsviçre   79 190 
Danimarka   47 194 İtalya   94 235 
Finlandiya   62 246 Lüksemburg   50 126 
Fransa 102 269 Norveç   63 243 
Hollanda   56 187 Portekiz   69 203 
İngiltere   60 207 Türkiye 149 460 
İrlanda   27 141 Yunanistan 100 252 
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nar. Doğanın bir bütün olarak tanıtılmasına ve algılanılmasına yönelik genel 
amaçlı turlardan botanik gezileri, kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, su altı tu-
rizmi gibi özel amaçlı turlara kadar birçok ekoturizm etkinliği Türkiye’nin dört 
bir yanında yapılabilir. Bu etkinlikler için en uygun alanlar, doğa koruma alanla-
rıdır. Türkiye’deki birçok doğa koruma alanında, küçük ölçekli ve genellikle iç 
turizme yönelik olmak üzere biyolojik çeşitlilik ögelerine dayalı ekoturizm turla-
rı düzenlenmektedir. 

Bölgelere ve yükseltilere göre değişmekle birlikte vejetasyon mevsiminin başla-
dığı ve bitkilerin çiçekli olarak görülebileceği ilkbahar ve erken yaz ayları bota-
nik gezileri için elverişli aylardır. Botanik gezilerinde, kıyılardan dağların zirve-
lerine kadar farklı kuşaklara yayılmış bitki türlerini görmek ve fotoğraflamak 
mümkündür. 

Kuş gözlemciliği Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşan bir etkinliktir. Gerek iç tu-
rizme yönelik, gerekse dış turizme yönelik talepler, bu konuda çalışan dernekler 
yanı sıra seyahat acentelerinin de kuş gözlem turları düzenlemelerine neden ol-
muştur. Birçok yabancı kuş gözlemcisi de bireysel ya da az sayıda gruplardan 
oluşan turlarla Türkiye’nin kuşlarını gözlemek ve fotoğraflamak amacıyla 
internet üzerindeki kuş gözlem ağlarından bilgi ve yardım talep etmiştir. 27 Ma-
yıs-19 Haziran 2005 tarihleri arasında 6 ABD’li ve 1 Kanadalı kuş gözlemcisi, 
Stanford Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Çağan Şekercioğlu ve Doğa Der-
neği’nden Soner Bekir’in rehberliğinde, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Maraş, 
Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Konya, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, 
Ankara, Trabzon, Rize, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van 
illerini kapsayan bir kuş gözlem turunda toplam 274 tür görmüşlerdir. Türki-
ye’de bu çapta bir organizasyonu profesyonel seyahat acenteleri henüz yapma-
mışlardır. 

Sonuç ve Değerlendirme 
Kitle turizminin sürdürülebilirliğinin tartışılır hale geldiği günümüzde alternatif 
turizme olan ilgi artmaktadır. Çevre bilinci ve doğaya ilginin artmasıyla da, 
ekoturizm içinde biyolojik çeşitlilik ögelerine dayanan etkinlikler önem kazan-
mıştır. Bu yanıyla doğal alanlar ve biyolojik çeşitlilik, rekreasyon gereksinimi-
nin giderilmesinde önemli bir araç haline gelirken, başka faydaları da beraberin-
de getirir. Bunlardan biri, insanların gittikçe uzaklaştıkları doğayla barışmaların-
da doğa turizminden faydalanılmasıdır. Böylece turizm sürdürülebilir bir bağ-
lamda gerçekleştirilirken, modernist ve mekanist görüşlerden arındırılması gere-
ken insan-doğa ilişkilerinin ekolojik bir anlayışla yapılandırılması sağlanabilir. 
Bu yapılandırma, yeni bir anlayışı değil, endüstri çağı öncesi egemen olan eski 
anlayışı yeniden getirecektir. Bu anlayış değişikliliği, yeryüzünün sağlıklı ve 
dengeli bir biçimde varolmaya devam edebilmesi için gerekli doğa koruma an-
layışı ve uygulamalarının yaygınlaştırılması için gereklidir. Bu yüzden, başta bi-
yolojik çeşitliliğin gözlenmesine bağlı etkinlikler olmak üzere ekoturizm etkin-
liklerine, turizmin ötesinde bir eğitim ve bilinçlendirme programının bir parçası 



K ı r s a l  Ç e v r e  Y I L L I Ğ I  *  2006 
 

 51 

olarak da bakılmalıdır. Bu felsefi kavrayışa uzak olan ya da karşısında olan çev-
relere ise, biyolojik çeşitliliğin ekoturizm yoluyla tüketilmeden ekonomiye ka-
zandırılabileceği gösterilmelidir. Bu çok yönlü bakış açısı, tıkanan turizm sektö-
rüne yeni bir soluk getirmekle kalmayacak, doğal alanların ve biyolojik zengin-
liklerin korunmasına ekonomik fayda sağlayacak bir biçimde katkı koyacaktır. 

Gerek korumacı anlayıştan, gerekse pazar geliştirme ve kârı artırma anlayışın-
dan yola çıkılsın, biyolojik çeşitlilik ögelerine dayalı ekoturizmin önem kazan-
dığı yadsınamaz. Bu eğilim, hem doğal alanları ciddi tehditlerle karşı karşıya o-
lan Türkiye’de korumacı yaklaşımları güçlendirecektir, hem de dünyanın sosyo-
ekonomik düzeyi yüksek ülkelerindeki ekoturistleri Türkiye’ye çekecektir. 

Türkiye, biyolojik çeşitlilik değerleri açısından dünyanın pek az ülkesinin sahip 
olduğu turistik çekiciliklere sahiptir. Bu çekiciliklerin çevreye duyarlı bir turizm 
anlayışıyla ele alınması çalışmaları henüz başlangıç aşamasındadır. Bu anlayışın 
yaygınlaştırılması ve uygulamaya geçirilmesinde ise, doğa korumacı çevreler tu-
rizm sektörünün dikkatini çekmekte yeterince başarılı olamamışlardır. Sektörde 
deneyimli ve sektörün tüm olanaklarını kullanabilecek girişimcilerin, çevre du-
yarlılığını da göz önüne alarak bu konuya eğilmeleri ve doğa turizmini diğer tu-
rizm bileşenleriyle bütünleştirmeleri, ülkeye, sektöre ve doğaya büyük kazanım-
lar sağlayacaktır. Bu süreçte eğitim kurumlarına düşen ilk görev ise, başta reh-
berler olmak üzere turizm sektörü çalışanlarına felsefi süzgeçten geçirilmiş bir 
doğa bilgisini aşılamak olmalıdır. 

 
*** 
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Bala Koruyucu Orman Şeridi Kuruluş 
Denemesinin Bugünkü Durumu ve Öneriler  

 
Ahmet DEMİRTAŞ 

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Başkanı - ANKARA 

ÖZET 
Tarım alanlarının, meraların ve konutların rüzgarın olumsuz etkilerinden korun-
masında rüzgar şeritlerinin ve rüzgar perdelerinin önemli işlevleri vardır. Bu du-
rumun ayırdına varmış olan Amerika ve Rusya gibi ülkeler  yaygın bir biçimde 
ve yıllar önce rüzgar şeridi ve rüzgar perdesi oluşturmuşlardır. Türkiye’de ise 
1954-1956 döneminde BALA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ’nde (bugünkü adı 
“Bala Tarım İşletmesi Müdürlüğü”) kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Rüzgar eroz-
yonunu önlemek, toprağın nemini korumak, ürün verimini ve kalitesini artırmak, 
mikro klima ortam yaratmak, yaban yaşamı için ortam oluşturmak gibi bir çok 
yararı belirlenmiş olan bu uygulamalar; üzülerek belirtmeliyiz ki halka benimse-
tilememiş ve yaygınlaştırılamamıştır. Yarıkurak bir iklim özelliği olan İç Anado-
lu Bölgesi, uzun olmayan aralıklarla kuraklık yaşamakta, bu kuraklığın etkileri 
son yıllarda daha belirgin olarak görülmektedir. “Küresel ısınma”, “iklim deği-
şikliği” gibi kavramların günlük konuşmalara girdiği ve geleceğe yönelik olarak 
ürkütücü rakamların verildiği bir dönemde bu tür önlemlerin önemi ve ivediliği 
bir kat daha artmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Koruyucu Orman Şeridi, Koruyucu Orman Zonu, 
Rüzgar Şeridi, Rüzgar Perdesi, Kuraklık, Küresel Isınma, Rüzgar Erozyonu. 

ABSTRACT 
Wind Bands and Wind Curtains play important roles in preventing the agricul-
tural fields and houses against the negative effects of wind. Countries like USA 
and Russia have seen this situation and formed wind bands and wind curtaiıns 
widely  years ago. In Turkey, this was constructed by “Bala Governmental Re-
production Farm” (so called, Directorship of Bala Agricultural Enterprises to-
day) in 1954-1956. We regret to state that such applications, which are very use-
ful in preventing the wind erosion, keeping the moisture of the soil, increasing 
the yield and quality of the product, preparing a microclimatic environment, 
preparing a wild-life environment, is not accepted and generalized to public. 
Semi-arid climated Central Anatolia region is facing the drought danger for 
thousands of years and this drought is seen with short periods. In such a time 
that “Global Warming”, “Climate Change” is present in daily talkings and terri-
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fying numbers about future is given, the importance and urgency of these pre-
ventations are yet increased. 

Keywords: Preventing Forest Band, Preventing Forest Zone, Wind Band, Wind 
Curtain, Drought, Global Warming, Wind Erosion 

 

Tanımlar ve Tarihçe 
Koruyucu orman şeridi: Tarım, ve konut alanları çevresinde tesis olunan 8-10 
m genişliğindeki orman şeritleridir (AYDEMİR, 1975). 

Rüzgar perdesi: Genellikle tarım alanları ve kısmen de konutların çevresinde 
tesis olunan 1-3 ağaç sırasından ibarettir (AYDEMİR, 1975). 

Koruyucu orman zonları: 20-50 ağaç sırasından 30-50 m genişliğinde olup sırt-
lar, sağrılar, su taksim hatları, göl, bataklık, nehir kıyılarında hakim kurak ve sıcak 
rüzgarlara karşı tesis olunan orman şeritleridir (PAMAY, ATAY, 1952). 

Rüzgar şeritlerinin / perdelerinin çevrelerine yaptığı  pek çok yararı ile az da olsa 
sakıncaları eskiden beri bilinmektedir. Rusya, ABD ve Danimarka’da rüzgar 
perdelerinin projeleri memleket çapında ulusal kalkınma planlarına dahil edil-
miştir (AYDEMİR, H. 1975). Rusya da 1841 yılında Çar Hükümeti step ağaç-
landırması problemine önem vermiş ve ilk projelerde 5-20 km uzunluğunda, 2-6 
km genişliğinde orman şeritleri tesis etmiştir ( PAMAY, B. ATAY, İ. 1952). 
Yugoslavya’da 1950 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde 19. yüzyılın orta-
larında kurulmaya başlamış ve daha sonraları yaygın bir duruma gelmiştir.  Prof. 
Dr Tahsin TOKMANOĞLU 1953 yılında  Amerika’ya yaptığı inceleme gezi-
sinde oradaki uygulamaları aktararak Kolarado’da Monument’de gördükleri için 
“fidanlıktaki rüzgar perdelerinin genişliği 1 m yükseklikleri ise 3-4 m kadardır” 
açıklamasında bulunmaktadır. Buradaki perdeler soğuk esen rüzgarın etkisini 
azaltmak amacıyla oluşturulmuştur.  Nebraska’da gördüklerini de “Buradakile-
rin ise genişliği 30 m yükseklikleri de 20-25 m kadardır” biçiminde açıklamak-
tadır. Arazi sahipleri de uygulamalar konusunda; “Rüzgar perdesi arkasında bu-
lunan tarlaların verimini 1/3 oranında artırmaktadır” biçiminde görüşe sahip ol-
duklarını açıklamaktadır (TOKMANOĞLU, T. 1996). 

Türkiye’de koruyucu orman şeritleri kuruluş girişimlerini ise İÜ Orman Fakülte-
si, Ormancılık Coğrafyası ve Yakın Şark Ormancılığı Enstitüsü Direktörü Ord. 
Prof. Dr. Heske başlatmıştır. İç Anadolu’nun yarı kurak iklim koşullarında bu-
lunan alanlarda, koruyucu orman şeridi ve rüzgar perdelerinin etkilerini belirle-
mek amacıyla Bala Tarım İşletmesi (Bala Devlet Üretme Çiftliği) tarım arazi-
sinde 1954-1956 yıllarında uygulama yapılmıştır. 1952 yılında İÜ Orman Fakül-
tesi’nin başlattığı çalışmaları 1955 yılından itibaren Ankara Ormancılık Araş-
tırma Enstitüsü sürdürmüş ve sonuçlandırmıştır. 
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Rüzgar Şeritlerinin / Perdelerinin Kuruluşu 
Rüzgar şeritleri ve rüzgar perdeleri ilke olarak egemen rüzgarın esiş yönüne dik 
uzanacak biçimde oluşturulur. Böylece rüzgarın hızı azaltılarak şeridin arkasın-
da kalan yerde daha az etki yapması sağlanır. Hız kesmede etkili olduğu uzunlu-
ğun (d), şeridin yüksekliğinin (h) karesi,  çarpı 2.5 olarak (SUSS, 1933) veya  
şerit yüksekliğinin 10-15 katı (USLU, 2002) formülü uygulanarak hesaplanması 
önerilmiştir. Bu formüllere göre: d= h2 x 2.5 veya d= h x 15 olacaktır. Şerit ara-
lıklarının verilmesinde en önemli unsur, dikilecek ağaçların geliştiklerinde ula-
şacakları boy olmaktadır. Şeridin / perdenin işlevini yerine getirmesinde, egemen 
rüzgar yönünün doğru belirlenmesi yanında ağaç ve ağaççık türlerinin isabetli se-
çilmesi ile dikim aralıklarının iyi belirlenmesinin önemi büyüktür. Öncelikle ku-
raklığın etkisini azaltacak işlevin yerine getirilmesinde, Mart – Temmuz döne-
minde esen rüzgar yönü dikkate alınır. Şeridin kuruluş amacı erozyonu önlemek, 
soğuk rüzgarın hızını azaltmak ise yönü de ona uygun biçimde belirlenmelidir. 
Rüzgar şeritlerinin / perdelerinin pek çok yararı olmasına karşın bazı sakıncaları 
da bulunmaktadır. 

Rüzgar Şeritlerinin / Perdelerinin Yararları 
i) Şeridin koruduğu alanda; nemli bölgelerde hava sıcaklığının artma-

sına, kurak bölgelerde ise hava sıcaklığının düşmesine neden olur. 
ii) Korunan alanda hava neminin artmasını sağlar. 
iii) Toprağın rüzgarla taşınmasını (erozyon) önler. 
iv) Toprak yüzeyinde buharlaşmayı azaltır. 
v) İlkbaharda toprağın erken ısınmasını sağlar. 
vi) Şeritlerin / perdelerin bulunduğu alanda mikro klima ortamı oluşturur. 
vii)  Kuş ve böcekler için barınma ve üreme ortamı yaratır. 
viii) Olgunlaşmış ürünlerin dökülmesini/düşmesini önlediği gibi yara-

lanarak kalitenin düşmesine engel olur. 
ix) Bitkilerin daha fazla fotosentez yapmasını sağlar. 
x) Rüzgarın denizden getirdiği tuzu engeller. 

Rüzgar Şeritlerinin / Perdelerinin Sakıncaları 
i) Perde ve şeritler, yönlerine bağlı olarak tarlanın bir bölümünü göl-

geleyebileceğinden ürünlerin geç olgunlaşmasına neden olabilir. 
ii) Ağaçlar, köklerin çevreye yayılışı nedeniyle verimi azaltabilir. 
iii) Tarım ürünlerine zarar verebilecek hayvan ve böceklerin barınma-

sını sağlar. Ama mücadeleyi kolaylaştırır. 
iv) İşgal ettikleri alanda tarım yapılamaz. 
v) Kenarlarında kar birikmesi olacağından bu alanda bitkilerin geç u-

yanmasına yol açar. 
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Rüzgar şeritleri kuşlar ve 
böcekler için barınma ve 
üreme ortamı yaratır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bala Uygulama Alanının Özellikleri 

Coğrafi Durumu: Uygulama alanı Ankara’nın güneydoğusunda; Ankara’ya  93 
km, Bala’ya 20 km  uzaklıkta; 39 25’ kuzey enlemi, 33 20’ doğu boylamları ara-
sında kalmaktadır. 

Yükseklik ve Bakı: Şeritlerin kurulduğu yer doğuya bakan yamaçta, denizden 
880-950 m yükseklikte ve ortalama %7 eğimdedir (AYDEMİR, 1975). Toplam 
220,6 hektarlık bir alanda kurulmuştur (BEŞKÖK, 1957). 

Jeoloji ve Toprak Yapısı: Alanın çevresinin jeolojik yapısı eosen, oligo- 
miosen, jipsli fasiyes ile daha doğuda pliosen karasal  formasyonlarından oluş-
muştur. Uzun zamandır tarım yapılmakta, toprak tekstürü, kumlu killi tın ve killi 
tın, ph ise 7.55- 8.05 arasındadır (AYDEMİR, 1975). 

İklim: Alanda İç Anadolu’nun yarı kurak iklim koşulları egemen olduğundan, 
yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk geçer. Yıllık ortalama yağış 359.2 mm 
(Ankara: 367 mm) ortalama sıcaklık ise 11.5-12 oC’dir  (BEŞKÖK, 1957). En 
düşük sıcaklık 24.9 oC; en yüksek sıcaklık ise 38 oC’dir (USLU, 2002). 

Bala Koruyucu Orman Şeritlerinin Kurulması   

Şerit Yönü : 1954 yılında yerel halkın bilgilerine dayanarak egemen rüzgar yö-
nü kuzeybatı olarak belirlendiğinden, şeritlerin yönü güneybatı - kuzeydoğu yö-
nünde oluşturulması kararlaştırılmıştır. 2 adet şerit bu şekilde kurulmuştur. Daha 
sonra rüzgar esiş yönünü ölçen aygıt aracılığıyla egemen rüzgar yönünün ku-
zeydoğu olduğu belirlenmiştir. Rüzgar yönüne dik olarak kurulması gereken  şe-
ritlerin kuzeybatı - güneydoğu yönünde oturtulması yoluna gidilmiştir. Bu son uy 
gulama ile şeritlerin yönü, eşyükselti eğrilerine koşut duruma gelmiştir. Bu çakış-
ma toprak işlemesi, ağaçlandırma tekniği ve erozyonu önleme yönünden kolaylık-
lar sağlamıştır. Böylece 5 adet şerit kuzeybatı - güneydoğu yönünde kurulmuştur. 
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Bala Tarım İşletmesi, rüzgar şeritlerinden görünümler. 

 

Şerit Boyu, Genişliği ve Aralığı : Şeritlere dikilecek ağaçların gelecekte 15 m 
boya ulaşacakları düşünülmüş, şerit boyunun 10 katı uzaklıkta etkili koruma 
sağlanacağı varsayılmıştır. Şeritler arası uzaklık 150 m (15 m x10) hesaplanmış 
ve şeritler 150 metre aralıklarla yerleştirilmiştir. Koruyucu orman şeritlerinin 
genişliği 30 metredir. 20 metrelik bölüme10 sıra ağaç-ağaççık dikilmiş, yanlarda 
ise 5’er metrelik boşluklar bırakılmıştır. Kenarlarda kalan sıralara 0.5 metre ara-
lıklarla, içteki sıralara 1 metre aralıklarla fidan dikilmiştir. Ortada yer alan sırala-
ra en çok boy yapan türler dikilirken yanlara doğru daha az boylanan türler di-
kilmiştir. Dikimlerde ağaç türlerine göre; 1+0, 1+1, 2+0, 2+1, 3+0  yaşlarında fi-
danlar kullanılmıştır. Bazı şeritlerin kuruluşunda ocak ekimi yoluna gidilirken bazı 
ağaç türleri için çelik dikimi yapılmıştır. 

Seçilen Ağaç, Ağaçcık Türleri ile Uygulanan Ağaçlandırma Metodu : İç 
Anadolu’nun iklim özelliği dikkate alındığından, soğuk ve kuraklığa  dayanıklı 
türler seçilmiştir. Dönemin fidan yetiştirme olanakları ölçüsünde çeşitli yaşlarda 
fidan, çelik dikimi ile tohum ekimi gerçekleştirilmiştir. Arazide fare sayısının 
çok olması yüzünden bazı türlerin ekilen tohumlarına zarar verdiği belirlenmiş-
tir. Kullanılan ağaç/ağaçcık ve çalı türleri ile uygulanan ekim / dikim metotları 
şöyle belirtilmiştir ( BEŞKÖK, T.1957). 
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Türü:      Ağaçlandırma Metodu: 
Acer negundo (Dişbudak Yapraklı Akçaağaç) *  Dikim- Ekim 
Ailanthus glandulosa  (Kokarağaç)*   Dikim- Ekim 
Amygdalus communis (Acıbadem)   Ekim 
Amygdalus webbii (Çalıbadem)    Ekim 
Elaeagnus angustifolia (Kuşiğdesi)*   Dikim 
Fraxinus americana  (Amerikan dişbudağı)  Dikim 
Fraxsinus excelsior (Adidişbudak )    Dikim 
Gleditsia  triacanthos  (Glediçya)    Dikim- Ekim 
Morus alba (Ak dut)*     Dikim 
Pinus nigra (Karaçam)     Dikim- Ekim 
Pinus silvestris (Sarıçam )    Dikim- Ekim 
Pirus communis (Ahlat)     Dikim 
Pirus malus (Elma)     Dikim 
Prunus armaniaca (Zerdali)     Dikim 
Prunus avium (Mahlep     Dikim 
Quercus haas (Akmeşe)     Dikim - Ekim 
Quercus macrolepis (Bozmeşe)    Ekim 
Quercus pubescens (Tüylümeşe)   Ekim 
Robinia pseudoacacia (Yalancıakasya)   Dikim - Ekim 
Sophora japonica (Japonsoforası)   Dikim 
Tamarix palisii (Ilgın)      Çelik 
Thuja orientalis  (Doğu mazısı)    Dikim 
Ulmus campestris (Ovakaraağacı)   Dikim 
Juniperus communis L. (Dikenliardıç)*   Ekim 
Juniperus oxycedrus L. (Katranardıcı)*   Ekim 
Juniperus excelsa Bieb. (Boyluardıç)*   Ekim 
Paliurus spina-christi Miller (Karaçalı)*  Ekim 
Rosa canina L. (Kuşburnu)*     Çelik - Ekim 
_______________________ 
* ) Bu bitkilerin Latince adları tarafımca eklenmiştir (A.D.) 

1954- 1956 döneminde gerçekleştirilmiş olan yedi adet koruyucu orman şeridi-
nin toplam uzunluğu 5610 metredir. 17 tür ağaç, 11 tür ağaççık ve çalı kullanıl-
mıştır ( BEŞKÖK, T. 1957). 24 Mart 2007 günü araziye gidildiğinde, yukarıda 
belirtilen türlerin yanında bazı şeritlerde Cupressus arizonica grene (arizona 
servisi) ve Cedrus libani A. Rich. (Lübnan sediri) türlerinin de bulunduğu belir-
lenmiştir. Arizona servisi ve lübnan sedirlerinin çap, boy, tepe çapı olarak öteki 
ağaçlardan daha iyi geliştikleri gözlenmiştir. 
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Şeritlerin Etkilerinin Araştırılması ve Sonuçları  
Bozkırın ortasında kurulmuş olan şeritlerin etkileri 1969 yılında Orman Yüksek 
Mühendisi Dr. Hakkı AYDEMİR tarafından araştırılmıştır. Araştırma dönemin-
de ağaç boylarının 3 - 3.3 m olduğu belirlenmiştir. Bu aşamada hedeflenen ama-
cın tam olarak gerçekleşmesi beklenemeyeceği vurgulandıktan sonra, o günkü 
koşullarda  arazide rüzgar hızı, etkisi, buharlaşma ve ürün hasat ölçümleri yapı-
larak bulgulardan bazı sonuçlar çıkarılmıştır. Bunlar kısaca özetlenecek olursa; 

i) Rüzgar hızı arttıkça, geniş yapraklı ağaç türlerinden oluşmuş şerit-
lerin geçirgenliği de artmaktadır. İğne yapraklı ağaç türlerinden oluşan şeritlerde 
ise geçirgenlik daha azdır. 

ii) Şeritler kendi boylarının 20 (yirmi) katından daha fazla bir alanda 
rüzgarın hızını azaltarak etkili olmaktadır. 

iii) 1954 yılında oluşturulan ve yerel halkın verdiği bilgilere dayanarak 
yönü belirlenen 2 şeridin (3 ve 4 no’lu şeritler) daha isabetli olduğu anlaşılmış-
tır. 16.6.1969 tarihinde esen şiddetli lodos, kuru ve sıcak olduğundan buharlaş-
mayı artırıp ekinlerin yatmasına yol açmıştır. Öteki şeritlere koşut olmasına kar-
şın 3 ve 4 no’lu şeritlere diktir. 

iv) Bölgede kuzeyden esen rüzgarlar araziye oturmuş olan sıcak havayı 
dağıttığından ekinler için yararlı bulunmaktadır. Şeritler, Mart-Haziran döne-
minde esen, toprağın nemini azaltan ve ürünlere zarar veren şiddetli rüzgara dik 
olarak oluşturulmalıdır.  

v) Hava sıcaklığına belirgin bir etkisi olmadığı anlaşılmıştır.  
vi) Rüzgar şeritlerinin oransal hava nemine olumlu etkisi Haziran a-

yında ölçülmüştür.  
vii) Şeritlerin koruduğu alanda % 8 verim artışı belirlenmiştir.  
viii) Şeritlerin toprak nemine olan etkisi, 0-10 cm’de % 27.1; 20-30 

cm’de % 33.4 olarak belirlenmiştir. 
 

  

Bala’da iyi gelişme  
gösteren türlerden biri de 
Arizona servisidir. 
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2007’de Yapılan Gözlemler ve İleriye Yönelik Öneriler 
24.3.2007 tarihinde inceleme amacıyla Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları 
Araştırma Derneği üyelerinden oluşan 7 kişiyle bir gezi düzenlenmiştir. Bala 
Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Müslim GÜRBAŞ’ın işletme ve şeritlerin 
durumları konusunda verdiği ön bilgilerden sonra arazide incelemelerde bulu-
nulmuştur. Gözlemlere dayalı değerlendirmeler şöyledir.  

• Şeritlerdeki ağaç ve çalılar 50 yaşını geçmiş olmalarına karşın öngörü-
len boya ulaşamamış; ancak 5-6 metrelik boy yapmışlardır. Bu durumun bir öl-
çüde bakımsızlıktan kaynaklandığı söylenebilir. 

             • Şeritlerin ortasında yer alan ağaçlarla kenarlarda bulunan çalılarda ö-
nemli sayıda kuruma olduğu, kuruyanların yerine tamamlama yapılmadığı gö-
rülmüştür. Şeritlerin işlevlerini yerine getirmesinde bu tamamlamalar (kuruyan-
ların yerine yeni fidanların dikilmesi) son derece önemlidir. 

             • Koruyucu orman şeritlerinin altlarında temizlik ve toprak işlemesi  ya-
pılmadığından, fareler aşırı çoğalmış, bazı karaağaçların kabukları fareler tara-
fından kemirilmiştir. Farelerin aşırı çoğalmasının bir nedeni de yırtıcı kuşların 
ve yılanların azalması olabilir.  

• Yabanbademi, karaçalı, doğumazısı, ahlat, arizona servisi, sedir, mah-
lep, japonsoforası ve iğde gibi türlerin ötekilere göre biraz daha iyi geliştikleri 
görülmüştür. Bu durumun türlerin kendi özelliklerinden mi, bulundukları yerin 
toprak yapısından mı kaynaklandığı araştırma konusu olabilir. Yeni çalışmalarda 
başarı sağlanan bu türlerin yanında, koşulların elverdiği yerlerde akkavak ve 
servikavak düşünülebilir. 
              •  Şeritlerin bulunduğu bölgede kuru tahıl tarımı yapıldığı bilinmesine 
karşın; verime, toprak nemine, sıcaklığına, erozyona vb etkileri 1969 yılından 
sonra araştırılmamıştır. 

 

 

Bazı karaağaçların  
kabukları fareler 

 tarafından kemirilmiştir. 
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              •  İç Anadolu’nun yarıkurak koşullarında alınması gereken önlemlerden 
birisi olduğu bilinen rüzgar şeritleri; 50 yıl önce uygulama başlatılmasına karşın, 
işletme içinde bile yaygınlaştırılmamıştır. Örnek bir çalışma ve araştırma yürütül-
mediğinden yararlı sonuçları bölge çiftçilerine benimsetilememiştir. Bu yüzden 
çevrede tarım arazilerinde benzer uygulama örneklerine rastlanmamaktadır. 

              •  Bölge çiftçisine örnek oluşturmak, kaliteli tohum ve damızlık ürete-
rek köylünün istemlerini karşılamak amacıyla kurulmuş olan Bala Tarım İşlet-
mesi Müdürlüğü’nün “özelleştirme” kapsamına alınarak satıldığı öğrenilmiştir.     

              •  Yüzyıllardır kuraklığın yol açtığı olumsuz sonuçlar, bölgede, rüzgar 
şeritleri / perdeleri oluşturularak en aza indirilebilir. Olumlu sonuçları 10 -15 yıl 
sonra görülebilecek olan bu çalışmalar uzun erimli yatırımlardır. Bir yandan ku-
raklığın olumsuz etkisini azaltırken öte yandan ağaçlık alanlar kazanılmış oluna-
caktır. Böylelikle hem küresel ısınmanın artırdığı kuraklığa karşı önlem alınacak 
hem de küresel ısınmaya yol açan etmenler azaltmış olunacaktır. Bu önlemleri 
yaygınlaştırmak ötelenemeyecek bir görev sayılmalı ve bu doğrultuda ulusal öl-
çekli planlama yapılmalıdır. 

             •  Akdeniz ve Ege bölgesinde, meyve bahçelerinin çevresinde, işyerle-
rinin sınırlarında, sitelerin çevresinde oluşturulan rüzgar perdelerinin belirli artış 
göstermesi azımsanmayacak bir bilince ulaşıldığını göstermektedir. Adiservi, 
yalancıakasya, doğumazısı ve sarılıcıların ağırlıkta olduğu bu perdelerin planla-
ma çerçevesinde artırılması gerekir. 

              •  “Küresel ısınma” ile kuraklığın etkilerinin daha da ağırlaşacağı bir sü-
reçte önlemler almak, yaygınlaştırmak ve bilinç oluşturmak için kamu kuruluş-
larının yanında demokratik kitle örgütlerine de görevler düşmektedir.  

* * * 
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Dağlık Arazilerde Çevre Dostu Yol İnşaatı (1  
  

Çeviren : Şaban ÇETİNER 

Orman Yüksek Mühendisi 
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Ankara, sabancetiner@yahoo.co.uk 

ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 
Orman yolu, ormanlara, orman köylerine ve gerekirse diğer köylere ulaşımı sağ-
layan; kırsal kalkınmada çok önemli bir altyapıdır. Türkiye’de 2005 sonu itiba-
rıyla 134 000 km’ye ulaşan orman yolları, karayolu ve köy yolundan düşük stan-
dartlıdır; ama, daha çevreci anlayışla planlanmakta, yapılmakta ve işletilmekte-
dir. Ormanlarımız genelde dağlık arazilerde bulunmaktadır. Geniş bir özet çevi-
risi verilen bu eser orman ve köy yollarımıza faydalı olabilecektir. 

ÖNSÖZ 
Çevre Dostu Üretim Çalışmaları, odun üretim sistemlerini ve tekniklerini iyi-
leştirmek için gereken ve cevapsız kalan ihtiyaçlara hizmet, yani çevreye uygun 
tomruk üretimi ve mühendislik çalışmalarını ilerletmek amacıyla FAO tarafın-
dan yürütülmektedir. Böylece üretim, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, eko-
lojik ve sosyal amaçlarıyla uyumlu olan sürdürülebilir orman işletmeciliği hedef-
lerine tamamen uygun olacaktır. 

Çalışma, çevre dostu orman mühendisliği (inşaat) uygulamalarına veri temini 
amacıyla yapılmıştır. Orman yolu yapımındaki bu çok yönlü donanım ve ileri 
tekniklerin üstünlüğü, dağlık ve arazi şartları zor olan ormanlara ulaşım için ge-
reken böyle çalışmaları özendirebilecektir.  

Araştırma, çevre dostu yol yapımının Avusturya Alplerindeki yarı-doğal orman-
larda eskiden çok kullanılan geleneksel dozerli yapıma karşı etkinlik ve çevreye 
etki yönüyle seçenek olabilmesini karşılaştırma imkanı vermektedir. Çalışma, 
yalnız dağlık arazilerde değil, ulaşımı gereken hassas ekosistemlerdeki çevre 
dostu orman yolu inşaatı uygulamalarını daha iyi belirlemeye de yarayacaktır. 

                                                 
1 ENVIRONMENTALLY SOUND ROAD COSTRUCTION IN MOUNTAINOUS TERRAIN,  

Forest Harvesting Case-Study No: 10 (Edited by the FAO) 
(www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2 veya 
www.fao.org/docrep/w9380E/w9380E00.htm) 
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ÖZET 
Çalışma Avusturya-Salzburg Eyaletindeki Alp yarı-doğal ormanlarında yapılmıştır. 
Orman yolları, ormanın işletmeye açılması ve faydalanmanın devamlılığı için ön 
şart olmakla birlikte, özellikle hassas orman ekosistemlerinde zorlukla uygulanabilir. 

Yol projeleri, “Çevre Dostu Orman İnşaatı” ile orman yolu yapımındaki zararlı bi-
leşenlerin etkilerinin cidden azaldığını ispat için seçilmiştir. Çalışma, araştırılan bu 
yollarda da kullanılan, ekskavatör ve gelişmiş patlatma teknikleri ile gerçekleştiri-
len çevre dostu yol yapımının her aşamasını belgelendirmiş ve çevre etkileri yö-
nüyle buldozerli (geleneksel) yapım ile karşılaştırmıştır. Yol yapımı ile ilgili veri-
ler çeşitli yamaç ve arazi şekillerine göre toplanmıştır.  

Ekskavatörle 1 m yol yapımı için gerekli gerçek iş zaman 1. alanda 8.75 dk, 2. 
alanda 9.75 dk ve 3. alanda 16.93 dk olmuştur. Bu değerler Alplerdeki dağlık a-
lanlarda çok zor, kısmen zor ve uygun şartlar için gösterge olabilir. Saatlik iş-
zaman verimindeki değişim daha çok 2. alanda kayanın hidrolik çekiçle kırılma 
ihtiyacına ve 3. alanda patlatmanın  engellenmesine bağlıdır. İş-zaman, uygun 
şartlara sahip 1. alanda 5.69 m/saat; orta şartlara sahip 2. alanda 5.24 m/sa ve 
çok zor şartlara sahip 3. alanda ise ancak 2.42 m/sa bulunmuştur. 

Ekskavatörün çeşitli şartlardaki başarısına ait bu veriler yamaç tarafında hendek 
dahil enkesit yapımına aittir; ama, genellikle ekskavatörle gerçekleştirilen istinat 
yapıları veya büz tesisi gibi çalışmaları kapsamamaktadır. 

Ortalama 76 m³ kayanın patlatılması için gerekli iş-zaman her patlatmada 115.22 
dk olmuştur. Deneme alanındaki patlatmanın iş-zaman başarısı 28.18 m³/sa dir. 

Ekskavatörle yapım maliyeti, iş ve zaman çalışmalarına dayandırılmış; 1. deneme 
yolunda 10.12 US$/m; 2. yolda 17.64 US$/m ve 3. yolda 95.83 US$/m çıkmıştır. 
Bu maliyet sadece araştırılan yollara aittir. Şartların diğerlerine göre değiştiği 3. 
yolda ise yapım maliyeti başlangıç projesinden 70.00 US$/m düşük olmuştur. 

Toplam yapım maliyeti2 araştırılan yollarda sırayla 27.62 US$/m; 28.9 US$/m ve 
75.62 US$/m olmuştur. Toplam maliyet 3. yolda diğerlerinden çok farklı çıkmıştır. 

Ekskavatörle yapımın, ileri patlatma dahil geleneksel buldozerli yapıma göre be-
lirtilen bu üstünlüğü, incelenmekte olan çevre dostu yol yapım çalışmasının çev-
reye olan etkilerinin kalite değerlendirme sonuçları ile de vurgulanmaktadır. Bu 
uygulama, devamlı orman altyapısına ayrılan arazinin azalmasını, peyzajın daha 
az tahribini, yeterli drenajı, etkili erozyon kontrolünü ve hatta yol kenarındaki 
meşcerelere verilen önemsiz hasarı desteklemektedir. 

Gelişmiş patlatma teknikleri ve ekskavatörün kullanıldığı çevre dostu yol yapım 
teknikleri (bu araştırmadaki gibi) üretimin çevredeki açık etkileri için yeterli çö-
zümler sunabilecektir. Alp dağlık alanları için geliştirilen bu yöntem, işletmeye 
açılması gerekli hassas ekosistemler için en uygun çözüm sayılmaktadır. 

                                                 
2 Kur (Temmuz 1997): 1 US$ = 12 ATS (Avusturya Şilini) 
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1. Giriş 
Araştırmanın amacı, “Avusturya’nın dağlık alanlarında kullanılan ve ileri uy-
gulama yöntem ve aletleriyle gerçekleştirilen çevre dostu yol yapımının hassas 
ekosistemlerde, geleneksel yöntemlerin seçeneği olduğunu ayrıntılarıyla belge-
lendirmek ve veri teminidir. 

Diğer amaç, sürdürülebilir orman işletmeciliğinde ormanın orman yolları ile 
işletmeye açılması ve sürdürülebilir orman yönetimi için daimi orman yolu şe-
bekesi önşart olduğundan, orman inşaatının, uygun planlama, yapım ve bakım 
teknikleri kullanıldığında bir araç olabileceğini ispatlamaktır. Bu ileri teknikler 
ile dağlık ve diğer arazilerde üretimin çevreye olan zararları tamamıyla önle-
nebilecektir. 

Dağlık Arazilerde Çevre Dostu Yol Yapımı, Gelişmiş Uygulama Yöntemleri 
ve Aletleri adlı bu örnek çalışmayı R. Heinrich ve J. Lorbach (FAO) başlatmış-
tır. Avusturya Alplerinde değişik yamaç ve yeryüzü özelliklerine sahip üç yarı-
doğal orman arazisi deneme alanı seçilmiştir. Deneme alanları Salzburg Orman 
İdaresinin (İnşaat Bölümü) denetimindedir. N. Winkler (FAO) araştırmanın a-
razi çalışmalarını yapmış, raporu hazırlamış ve resimleri çekmiş; J. Egger (E-
yalet Orman İdaresi) ise destek sağlamış ve verileri temin etmiştir. 

Çevre dostu yol yapım yöntemlerinin etkinliği, hidrolik ekskavatör, ileri delme 
ve patlatma teknikleri ile gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarında iş-zaman 
araştırmaları ile ortaya konmuştur. 

2. Araştırma Alanlarının Tanıtımı 

2.1. Genel Bilgi 
Araştırmanın yapıldığı Avusturya-Salzburg Eyaletindeki Alpin bölge çok de-
ğişken jeolojik tabakaları ve anakayaları ile ve eyaletin kuzey kısmında yer a-
lan alp-geçiş yörelerindeki orta ve dağlık arazileri ile bilinmektedir. Bölgede 
anakaya ve yamaç özellikleri farklı üç yol ekskvatörle yapım için kolay, orta ve 
zor yamaç özelliklerini temsil edecek araştırma sahaları olarak seçilmiştir3. 

Yamacın jeolojik, morfolojik ve hidrolojik özellikleri yalnız yapımı değil, ik-
limle birlikte orman örtüsünü de büyük ölçüde belirlemektedir. Avusturya Or-
man Envanteri, iki ana orman tipi, üretim ormanı ve verimsiz koruma ormanı 
ayırmıştır. Üretim ormanı, ticari ormanı, verimli koruma ormanını ve tomruk 
üretilmeyen verimsiz ormanları kapsar. Verimsiz koruma ormanı ise tomruk 
kuşağındaki bodur çam ağaçlarını da içerir; toprak koruma ve erozyon kontrolü 
bu arazileri işletmede asıl amaçtır.  
                                                 
3 Verimsiz orman: Orman yolu, sürütme yolu, yükleme-boşaltma yeri, fidanlık, avcılık, su yo-
lu güzergahı, kayak alanı, içme suyu havzası, çığ yolları, bakir orman, tabiat koruma veya 
yaban hayatı koruma sahalarıdır. Buralar, kanuna göre üzerlerinde hiç ağaç bulunmasa bile 
ormandır. 
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Salzburg’da yağışların yıllık miktar ve yoğunluğu ile yıl içinde dağılımı çok 
değişkendir. Bu özellik, havzadaki belirli jeoloji bölgelerinin tepkilerini anla-
mada ve böylece yol drenaj tesislerinin uygun projelendirilmesinde ve boyut-
landırılmasında çok önemlidir (WİNKLER, 1992). Salzburg’da genellikle 
alpin tarım ve ormancılıkla geçinen çiftçilere ait küçük özel araziler vardır. 
Çoğu zaman tomruk üretimini ve üretim kuşağının üzerindeki alpin meralara 
ulaşımı sağlayan orman yolları yöre altyapısının önemli bir bileşenidir. 

Salzburg’daki devlet ormanları genellikle Ortaçağda yakacak odun ve tuz o-
caklarına kömür üretim amacıyla işletilmiştir. Tuz madenleri ve demir sanayii 
için yakacak odun ve kömür talebinin artmasıyla ilk orman mevzuatı oluşmuş-
tur (SEDLAK, 1996). Amaç, ormanın sömürülmesini önlemek ve sanayii için 
odun arzını garantiye almaktır. Avusturya orman üretiminin sürdürülebilirliği 
uzun bir geçmişe sahiptir. Orman Kanunu 1996’da güncelleştirilmiştir. 

Sürdürülebilir Alpin Arazi Yönetimi için dikkatli planlama ve küçük arazi sa-
hipleri ile diğer ilgi grupları arasında eşgüdüm gereklidir. Amaç, uygun yol 
aliyman ve projesini desteklemektir. Bütüncül yaklaşım iyi planlanmış bir kır-
sal yol şebekesine en fazla katkıyı sağlayacaktır. 

Avusturya yol şebekesinin (200 000 km) yarısı düşük vasıflı kırsal yollardır. Yol 
şebekesinde kırsala ulaşımı sağlayan her yol sınıfı vardır (Litzka ve Haslehner 
1995). Bu yollara, mülkiyet ve kullanıma göre; a) Köy ve kasabaların dışındaki 
devlet yolları, b) Orman yolları, c) Tarım alanlarını, çiftlik evlerini veya küçük 
köyleri daha yüksek yol şebekesine bağlayan çiftlik-pazar arası yollardır.  

Orman kenarındaki aslında tarıma hizmet eden düşük vasıflı yollar (Avustur-
ya’da %12 ve Salzburg’da %8) orman ulaşımına ciddi katkı sağlamakta; orman 
içinde yol ihtiyacını veya gerekli yol yoğunluğunu azaltmaktadır4.  

Ormandaki bütün özel veya devlete ait yollar üretim ormanı verileri ile karşılaştı-
rılmış; ortalama yol yoğunluğu Avusturya’da 27m/ha ve Salzburg’da 24m/ha he-
saplanmıştır. Bu değerler Avusturya’nın dağlık bölgelerindeki ormanların sürdü-
rülebilir yönetiminde gerekli olan yol yoğunluğu için bir fikir vermektedir. 

Dağlık ve çoğunlukla dik yamaçlarda yer alan koruma ormanlarının geliştiril-
mesi için ulaşımın gerektiği Salzburg’da, yol aliymanının iyi planlanması ve 
yamaç tahribatının en az olması çok önemlidir. Orman yolunun uzman orman 
mühendisince planlanıp uygulaması ve Orman İdaresinin onayı mecburidir. 
Gerekçesi; 

• Toplam yol ve sürütme yolu uzunluğunu kısaltmak; 

• Islak veya erozyon tehlikesi yüksek arazilerden kaçınmak; yol yüze-
yindeki suyun uygun drenajı; 

                                                 
4Özel yolların kullanımı genellikle sahibinin denetimindedir; devlet yollarının kullanımı sınır-
lanabilmektedir. 
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• Dik yamaçlarda kazı ve dolgu şevlerinin boyutlarını ekskavatör ile a-
zaltmak; 

• Dozeri kolay ve orta yamaçlar ile sınırlandırmak; ileri delme ve pat-
latma tekniklerini kullanmak; 

• Asgari yol standartlarını (eğim, vb) oluşturmak ve yol yüzeyini yete-
rince sıkıştırmak; 

• Erozyonu yamaç/şev stabilizasyonu ile kontrol etmektir. 

Bunlara dikkat edildiği halde yamaç özelliği sebebiyle dağlık arazide kıvrımlı 
aliymanlardan genellikle kaçınılamamakta; ama, zikzak en aza indirilebilmekte-
dir. Küçük arazi sahipleri arasında eşgüdüm yokluğuna bağlı olarak kısa mesafe-
lerde fazla zikzaklı yetersiz yol aliymanı umulur ki eskide kalmıştır. Zikzaklı 
yollar peyzajı yaralamakla ve ulaşımı güçleştirmekte; erozyon ve heyelan için 
potansiyel kaynak idiler (SEDLAK, 1996). Çevre bilincinin artması ve odun üre-
timinde orman yolunun en tahripkar özellik oluşu (DYKSTRA ve HEİNRİCH, 
1996), özellikle Salzburg’da kullanılmakta olan yeni yol yapım yöntemlerini ve 
patlatma teknolojilerini geliştirmeyi desteklemiş ve teşvik etmiştir. 

2.2. Araştırma Alanının Tanıtımı 
Bir yolun işletmeye açtığı alanlar ve pazara yıllık sunulan odun devletten mali 
kaynak temini için asıl bileşenlerdir. Yol yüzeyinin drenajı enine eğim, yamaç 
tarafındaki hendek ve 50 m aralıklı büzler (Ø40cm) ile sağlanmıştır. Dere geçi-
lirken büzlerin boyutu ve tesisi drenaja yeterli olmalıdır. Projede 70 m aralıkla 
ek drenaj kasisleri vardır. Filzmoos yol projesinde iki yan yolun temel genişliği 
4.0 m ve ulaşım genişliği 3.0 m tanımlanmıştır.  

Deneme yolu 1 ve 3’te ortalama temel genişliği onaylı projelerdeki genişliğe 
uygundur. Yapım sırasında kesilmiş ve kesilecek odunların yol kenarında de-
polanması gerektiği için 2. yolun temel genişliği oldukça arttırılmıştır. Yamaç 
özelliklerine göre yüzlerce metre rampa yapılamamaktadır. 

3. DİK YAMAÇLARDA ÇEVRE DOSTU  
YOL YAPIM TEKNİĞİ 
Çevre dostu orman yolu yapım tekniklerinde peyzaj ve yaban hayatındaki ö-
nemli konular tamamen teknoloji eğilimli çözümlerin yerini almamalı 
(LITZKA ve HASLEHNER, 1995) ve ilkeler şunlar olamlıdır: 

• Peyzajdaki tahribat asgaride tutulmalıdır. 

• Güzergahı uygun planlanıp geçirilmeyen yollar sonradan çevreyi tah-
rip etmeden  düzeltilemez. 

• Düşüncesiz ve yetersiz yapım en iyi seçilen güzergahın olumlu tarafla-
rını bile yok edebilir. 
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• Peyzajdaki tahribatın sonradan düzeltilmesi nadirdir ve maliyeti daha 
yüksektir. 

Yol projesinde eşit dikkat edilecek (LITZKA ve HASLEHNER, 1995) üç a-
şama, planlama ve projelendirme, yapım işlemi ve bütünleşme; yani, peyzaj 
dahil biyo-mühendisliktir. Tüm işlemlerde, orman arzu edilen gelecekteki şart-
ların teminine izin verecek halde bırakılmazsa devamlılık sağlanamaz 
(DYKSTRA ve HEİNRİCH, 1996). Aşağıdaki bilgilerin odağını inşaat faali-
yetleri oluşturmaktadır; bazı bilgiler ekskavatör kullanıldığında başarılan bü-
tünleşmeyle de ilgilidir. 

3.1. İnşaat Alanının Temizlenmesi 
Temizliğin ilk aşaması projenin kazıklarla araziye geçilmesidir. Farklı kazık-
lama yöntemleri vardır. Avusturya’nın dağlık bölgelerinde -ki kontrol etkeni 
yatay aliyman değil, eğimdir- makineli yol inşaatı için güzergahı daha kolay 
belirleyen yöntemler geliştirilmiştir (SEDLAK, 1985). 

Araştırmada, Avusturya’da "sıfır çizgisi" olarak bilinen kırmızı hat yöntemi 
kullanılmıştır. Yolu doğal yamaca en uyumlu yerleştiren bu yöntemde, güzer-
gah, arazide belirli bir boyuna eğimle ve aşamalı olarak doğrudan (LITZKA ve 
HASLEHNER, 1995) el meyil ölçeri ile tespit edilmektedir. Temel-yamaç et-
kileşiminin arakesitini oluşturan kırmızı hat makineli yol inşaatının kılavuzu-
dur (SEDLAK, 1985). 

Bu kolay yöntemde proje sıhhatini etkileyen kısıtlamalar yoktur (LITZKA ve 
HASLEHNER, 1995). Yöntem, çevre ve iktisadi bakımdan en uygun 
aliymanın tespitinde vasıf ve tecrübe gerektiği halde, yetersiz planlama ile ka-
rıştırılmamalıdır (SEDLAK, 1985). 

Kırmızı hat kazıklarla belirlendikten sonra temizleme alanındaki ağaçlar ke-
silmelidir. Zor arazilerde temizleme alanının sınırındaki ağaçlara veya kazıkla-
ra renkli plastik işaretler çakılmalıdır. Ekskavatör operatörü istenmeyen böl-
meden çıkarma yöntemini kullanmamalıdır. İnşaat sahasındaki tomrukların 
ekskavatörle en etkili çekilmesinde gelişmiş tüm-gövde yöntemi kullanılmalı-
dır. Üretim sahasında, ekskavatörün kaldıramayacağı kadar büyük ve tomruk-
lanması gerekenler hariç, ağaçların dal ve tepeleri kesilmelidir. 

3.2. Ekskavatörle Yol Yapımı 
Hidrolik ekskavatör çevre dostu yapımın ilk aşamasıdır. Avustralya’nın dağlık 
alanlarında orman yolu yapımı için ekvkavatör kullanımı, sadece buldozerin 
yerini almakla kalmamış, çevre etkilerini azaltarak karmaşık mühendislik yapı-
ları olan yolların kalitesini de artırmıştır. Bunların dik yamaçlarda kullanımı 
maliyet bakımından da tek seçenektir.  

Hidrolik ekskavatörle yol yapımının aşamaları: a) İnşaat sahasındaki tomrukla-
rın alınması ve üst toprağın temizlenmesi, b) Dolgu için temel kazılması ve 
dolgunun teşkili, c) Temel ve kazının (şev) biçimlendirilmesi. 
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3.3. Kayaların Patlatılması 
Yamaç dikleştikçe yol yapımı için daha çok kayanın patlatılması gerekmekte-
dir. Çünkü, kaya çıkıntıları ihmal edilemez veya kaya yüzeylerinden 
sakınılamaz. Şev  dikleştikçe, ekskavatör kovası dozer bıçağından etkili olduğu 
için, sökümde ekskavatör verimi buldozer verimine yaklaşmakta (FAO, 1989); 
hatta, %60’tan eğimli arazilerde, benzer arazilerdeki araştırmalara (GORTON, 
1985) göre, daha fazla bile olabilmektedir. 

Kaya varsa, söküm, sadece uygun bir kova, hidrolik çekiç veya hidrolik delici-
ye sahip ekskavatör ile sökülebilmektedir. Havalı (pinomatik) donanımın yeri-
ni, hızla, havalı çekiçten daha gürültüsüz ve maliyeti az olan hidrolik donanım 
almaktadır. Çünkü, işi ekskavatörün hidrolik pompası yapar ve hava kompre-
sörü gerekmez. Sökülme kabiliyeti kaya çeşidine ve çatlama açısına ve/veya 
aşınma durumuna bağlı olduğu için, tecrübeli planlama mühendisi patlatmada 
gerekli donanımı, ekskavatör ölü vaktini en aza indirecek ve zamanında temin 
edilebilene göre düzenler. 

3.3.1. Hidrolik Çekiçler 
Ekskavatöre takılı hidrolik çekiç kaya kırmada en iyi çözümdür. Ekskavatör 
kovasının sökülüp çekiç takılması birkaç dakikadır. Çünkü, çekicin tam za-
manlı olması gerekmemekte ve fabrikadan alınan bağlama düzenleri ile kova-
nın parçalama gücünün azalması önlenmektedir. Bu yüzden ekskavatörler hid-
rolik çekiç sayesinde, kaya ceplerinin kapattığı yolların açılması ve güzergahın 
değişmemesi amacıyla delici ve patlayıcı gerekmediği için, daha çok yönlü ve 
az masraflı olmaktadır. Hidrolik çekiçin özellikleri ve üstünlükleri şunlardır: 

• Çekiç ekskavatörün çalışma sahasını genişletmektedir. 

• Patlatma engeli kalmadığı için ekskavatör operatörünün ölü zamanı 
azalmaktadır. 

• Arzulanan kazı şevi eğimini ve şekillendirmeyi tecrübeli bir operatör 
kolayca yapabilmektedir. 

• Yetenekli ve tecrübeli bir operatör, yol gövdesinde kullanımı kolaylaş-
tırmak için, parçalanacak kaya boyutlarını kolayca ayarlayabilmektedir. 

• Yamaç tarafında su drenajına uygun hendek yapılmaktadır. 

• Kaya doğru patlatıldığı için taşınması gereken malzeme azalmaktadır. 

• İnşaat alanında kullanılan ekskavatöre gerekli tek donanım hidrolik 
çekiçtir. 

• Patlatmanın tehlikesi önlenebilmektedir. 
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3.3.2. Kayaların Patlatılması 
Zor yamaçlarda yol geçkisini kararlaştırmada en iyi yol yapımı ilkeleri, mülki-
yet ve yamaç özellikleri esastır. Bu yüzden, kaya yüzeylerinden bazen sakını-
lamamakta ve ciddi bir kaya patlatma planda belirtilmektedir. Daha ileri pat-
latma teknikleri geliştirildiği halde, delici ve patlatıcının yol yapım maliyetini 
artırması ve patlatıcı kullanımında ciddi tehlikeler olduğu için, kayaları patlat-
mamak daha iyidir. Ama, projede patlatma varsa, hidrolik ekskavatöre takılı 
dikey ve hatta yatay çalışabilen gelişmiş deliciler kullanılabilir (Bölüm 4). Pat-
latma tekniği kayanın özelliklerine uyarlanabilir; taşıyıcı olarak ekskavatör kul-
lanılarak, ekskatöre ek genişlik gerekmediği için, yol genişliği asgaride kala-
bilmektedir. 

Sıkı kireçtaşı tabakalarına kazılan 3. yolda kullanılan patlatma tekniğinin özel-
likleri, 

• Uzun yatay bir matkap deliği yerine birkaç dikey delik (dolomit kaya-
daki gibi) kullanılabilmektedir. 

• Dikey delikler 1.5 m² dikdörtgenler şeklinde yerleştirilmiştir. 

• Kaya yüzeyleri arasındaki uzaklığa ve plandaki temele göre, delik u-
zunluğu 3-4m olmuştur. 

• Delik boyuna göre her delikte patlayıcı 1.5 -1.75 kg olmuştur. 

• Patlatmanın milisaniye (1/1000) aralıkla olmasını kolaylaştıran geliş-
miş fitilli kapsüller kullanılmıştır. 

• Lağımların savurduğu kaya parçaları, patlama aynı ateşlemeyle oluş-
tuğu için, birbiriyle bağlantılıdır.  

Teknik, birkaç matkap deliğine yayılmış az malzeme üretmesi ve anakayada 
patlama etkisinin daha az olması dolayısıyla yumuşak patlatmadır. Bir yandan, 
ekskavatörle yalnız uzaklaştırılacak malzeme gevşetilmekte; ama, tabakalı 
anakayanın zarar görmesi ve hatta patlatma zararları önlenmektedir. Öte yan-
dan, patlama etkisi daha az olduğu için, sonradan yol gövdesinde kullanırken 
önemli olan kaya parçalarının boyutları ayarlanabilmektedir. 

Gecikmeli fitilli kapsül kullanımı patlatılan malzemenin nereye götürüleceğini 
tespit imkanı vermektedir. Kapsüller yol geçkisi kazıklarla belirlendikten sonra 
yerleştirilir. Böylece, deliklerin önüne yığılan malzeme önce uzaklaştırılır ve 
sonra patlatılmış kaya parçaları yeni oluşturulan yol kısmına yönlendirilir.  

Önemli patlatmanın gerektiği yol projelerinde, genellikle fazla malzemeyi bo-
yuna taşıyan tam kademeli yol inşaatı belirtilir ve uygun dolgunun teşkili için 
temel boyunca kayalar patlatılır. 

Patlatma anında yokuş aşağı kaçan malzemin bitişik ormana zararı, bu tekniğin 
yumuşaklığı dolayısıyla cidden azaltılabilmektedir. Teknik, az gelişmiş patlat-
manın tabakalı anakayanın parçalanmasından etkilenebilecek kaynak sularının 
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etrafında da çoğunlukla önerilmektedir. Binalar veya altyapı yumuşak patlat-
maya rağmen tehlike altında ise hidrolik çekiç tek çözümdür. Fakat, çekiç ma-
liyet yönüyle sadece kısa yol kısımlarında kullanılmalıdır. 

3.4. Malzemenin Taşınması 
Hidrolik ekskavatörle yapımın önemli bir üstünlüğü, dik yamaçlarda buldozer-
le yandan (ödünç) malzeme alan tam kademeli yapım gerekirken, dengelenmiş, 
yani kazı malzemesini yola katan yöntemin hala uygulanabilmesidir. Kaya yü-
zeylerini geçmek gerektiğinde ve dolgu için temelin ekskavatörle yapılamadığı 
arazilerde tam kademeli yapım bir mecburiyettir. Bu durumda, fazla malzeme 
yol boyunca ekskavatör veya damperli kamyonla taşınmaktadır. 

Malzemenin taşınma uzaklığı ekskavatör hareket alanının uzunluğuna 
bağlılıdır (FAO, 1989). Araştırmada bu uzaklık 70 metreye çıkmıştır. Ekskava-
törle uzak taşıma tavsiye edilmez. Gerekirse malzeme kısa mesafede ekskava-
törle taşınmalı ve pahalı damperli kamyon kullanılmamalıdır. 

Malzemeyi ekskavatörle boyuna taşımanın bir üstünlüğü ise malzemenin depo-
lanmayıp yapılan yola katılabilmesidir. Böylece, peyzajda depolama alanına 
gerek kalmamakta; yola katılıp sıkılaştırılan bu malzeme erozyona dayanıklı 
olmaktadır. Kamyon veya ekskavatöre deneyimli mühendis karar vermelidir. 

3.5. Yol Drenajı 
Havzadaki tahribatı ve artan erozyonu engellemenin en etkili şekli toplam yol 
uzunluğunu asgariye indirmektir. Dikkat edilecek bir konu, yol yaparken tesis 
edilen en gelişmiş bir drenaj sisteminin bile havzadaki tahribatı önleyemeyip 
azaltabilmesidir. Önemli drenaj sorunları; 

• Hidrolik yapıların, özellikle büzlerin yetersiz boyutlandırılması, 

• Yol yüzey drenajının yetersizliği, 

• Yola bitişik sürütme yollarında drenajın yetersizliği,  

• Üretim ve sürütme sonrasında yol bakımının yapılmaması veya sağa-
nak yağışla oluşan erozyonun hendek ve büzleri işlevsiz kılmasıdır. 

Yeterli drenajın sağlanması ve erozyonun önlenmesi için çevre dostu uygula-
malar şunlardır: 

• Yol yamaca uyumlu yapılmalı; genişliği güvenlik ve beklenmeyen 
kullanım için asgari olmalıdır. 

• Kazı ve dolgular dengelenerek topraktaki bozulma ve erozyona eği-
limli yüzeyler en az olmalıdır. 

• Yol yüzeyinde, hendekte, büz/menfezde ve dolgu şevinde yoğunlaşan 
akıntıyı azaltmak için yol eğimi değiştirilmelidir. 
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• Çakıl, araçların uygun kullanımı ve yağışlara dayanıklı geçirimsiz bir 
yüzeyi temin için kaplamada kullanılmalıdır. 

• Sürütme yolundan gelen yüzey suyunun yoldan geçip yokuş aşağı a-
şındırıcı bir dereciğe dönüşmesi önlenmelidir. 

• Suyun birikip büze/menfeze doğru hareketini, sediment birikimini ve 
hendek oyulmasını önlemek için, hendek eğimleri inşaat sahasındaki özel top-
rak şartlarına uyarlanmalıdır. 

• Yol drenajı, yüzeyden gelen zirve (pik) akıntı özel drenaj yapılarının 
kapasitesini aşmayacak şekilde planlanmalı, projelendirilmeli ve yapılmalıdır. 

• Büz, dere geçişinde ve geçici arazide belirli aralıklarla ve gerçek ihti-
yacı olan yerlere konulmalıdır. 

• Fabrika üretimi çelik boru, büz eklemeli beton boruya tercih edilir. 
Çünkü, yol direncinin zayıf olduğu dönemlerde beton büz ağır yük taşınırken 
çökerek drenajı zorlaştırabilir veya engelleyebilir. 

• Gerektiğinde sediment tuzağı ve atık ızgarası kullanılarak büzün tı-
kanması önlenmeli; memba (giriş) tarafı taşla kaplanıp suyun aşındırması ve 
büzün altının oyulması önlenmelidir. 

• Su sağlam bir araziye salınamazsa, dolgu şevinin aşınmasıyla çıkacak 
suya karşı büzün mansap tarafı kaba taş ile kaplanmalıdır. 

• Fazla sediment yüklü daimi derede, özellikle seli geçmek gerekince 
kasis büzün seçeneğidir veya büz ile birlikte kullanılır; büz normal akıntıya, 
kasis ise aşırı akıntıya hizmet edecektir. 

• Sürel bakım için, sağanak yağışın ardından, üretim ve taşıma bitince 
acil onarımlar için özel drenaj fırsatları kullanılabilir. 

• Denetim ve etkin yönetim (ıslak mevsimde ulaşıma kapatma dahil) 
sayesinde ulaşımın yola zarar vermesi önlenmelidir. 

Orman yolunda enaz %2-3 ve en çok %9-12 (bazen %16’ya kadar) eğim uy-
gundur (SEDLAK, 1996); özel projelerde diğer maksimum eğimler de seçile-
bilir. Kaplamanın etkin drenajı için yolun enine eğimi %2-5 olmalı ve içe e-
ğimli yolda eğim %3-6’ı aşmamalıdır (WİNKLER, 1992). 

Hendek eğimi %2-8 ise (ALMAS vd 1993) toplanan su sediment çok olmadan 
akıtabilir. Eğim %8’i geçerse suyun momentumu aşırı yükselir, sediment ve a-
tıklar çok uzağa taşınır. Çok sığ eğim ise taşınan malzemeyi hendek dışına taşı-
rır. Büzün sediment ve atıklarla tıkanmaması için bakım gerekir. 

Tanımlardan anlaşılacağı gibi, daimi dereyi geçiş için yol projesinde genellikle 
kasis belirtilir. Bu, çevrecilerin büze karşı genellikle kasis tercihlerini yansıtmak-
tadır (SEDLAK, 1996); büz ise dere ekosistemine  müdahale sayılmaktadır. 
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3.6. Kaplama ve Şekillendirme 
Temeli yapılıp büzleri yerleştirilen yol ertesi yıl yapılacak kaplama öncesinde 
bir kışa ve takip eden ıslak mevsime bırakılmaktadır. Yolun çöken kısımlarına 
kaba çakıl doldurulmalı ve yol yüzeyine düzgün tane dağılımlı çakıl serilir. 
Silindirlemede parçacıkların büyük parçalar arasındaki boşluklara dolma eği-
limi varsa pürüzsüz bir kaplama yüzeyini yalnız tane dağılımı düzgün malzeme 
sağlayabilir. 

Yola çakıl serildikten sonra, son şekillendirme ve düzeltme genellikle 
grayderle yapılmaktadır. Bazen son şekillendirme, kaplama için yöredeki ki-
reçtaşının kullanıldığı 3. deneme yolundaki gibi, şev bitirme kovasına sahip bir 
ekskavatör ile yapılmaktadır. 

Grayderin ardından titreşimli silindirle sıkıştırmak, yani, toprağın yoğunluk ve 
direncini artırmak gerekir. Sıkıştırma başarısı, çakılın tane düzgünlüğüne, nem 
oranına ve sıkıştırmaya bağlıdır. Dolguyu uygun şekilde sıkıştırmak hem sabit 
ve dengeli bir yol için şarttır (FAO, 1989), hem de bakım maliyetini ciddi ola-
rak düşürmekte ve şiddetli yağmurda çok gevşek alüvyonun ve iyi çakılın git-
mesini engellemektedir. 

Kaplamada tane dağılımı düzgün malzeme kullanımı pahalı olabilmekte 
(ALMAS vd., 1993) ve zayıf kil temelli yollarda toplam maliyetin %70’ine u-
laşabilmektedir (SEDLAK 1996). Tane dağılımı zayıf olan yedek malzeme ise 
yüksek bakım masrafları bu ilk mali kazanımı kısa zamanda götürdüğü için 
önerilmemektedir. 

Çakılın mali getirisi için seçenekler (SEDLAK, 1996); 

• Temel bozulmasını ve pahalı çakıl serme ihtiyacını önlemek için yol 
kurak mevsimlerde yapılır; 

• Mümkünse yöredeki malzeme geri kazanılır veya işlenilir; 

• Kil sızmasını önlemek için temel ve tesviye tabakaları arasına 
poliproplen malzeme serilir; 

• Temel, kireç veya kitaplarda önerilen diğer dayanıklı malzemeler ile 
sağlamlaştırılır. 

Üç deneme yolunda, çakıl, taşıma, grayderleme ve hatta silindirleme dahil kap-
lama gideri toplam yol yapım giderinin % 4-47’sini oluşturmuş (Bölüm 5.3) ve 
uygun malzeme yöreden alınabilirse bahsedilen maliyetten az çıkmıştır. 

3.7. Şevlerin Tahkimatı ve Korunması 
Şev tahkimatı ve kazı yüzeylerinin oluşturacağı erozyonu önlemede kullanılan 
bazı işlemler ekskavatörlü yol inşaatının özellikleri olarak her iş döngüsünde 
uygulanmıştır. Bu işlemler: 
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• Yol yapımının her aşamasında inşaat alanının üst toprağı alınırken ve 
devamlı olarak erozyonu hemen etkileyen dolgu şevinin bitki örtüsü ile kap-
lanması. 

• Son biçimlendirmesi yapılan, düzleştirilen ve sağlamlaştırılan kazı şevi 
sayesinde erozyona açık kayıp malzemenin şevden uzaklaştırılması. 

• Şevi tahkim için, büzün memba ve mansap tarafında istinat duvarı da-
hil koruyucu yapıların ekskavatör ile inşaat sırasında çıkan kaba taşlardan ya-
pılması. 

• İnşaat alanında toprağı örten ot tabakası varsa dolgu şevinin turba kul-
lanılıp tekrar bitkilendirilmesidir. 

Avusturya’da ekskavatörlü yapım yanında şevi erken bitkilendirmenin ve e-
rozyonu önlemenin de standardları vardır (SEDLAK, 1996). Biyo-mühendislik 
tohum ekimi, saman örtme, vb. basit işlemlerden; istinat duvarı ve canlı bitkile-
rin birlikte kullanımına kadarki işlemleri kapsar. İdare, üç deneme yolunda elle 
veya makineli tohum ekimi için en az maliyetli yöntemi onaylamıştır. 

Biyo-mühendislik uygulamaları, erozyonu önlemekle kalmamakta, peyzaja 
daha uygun bir yapıyı; bazen canlı bitkilerle birleştirilen yapıların drenaj etki-
sine göre, ek faydaları da sağlamakta ve genellikle beton takviyeli duvar gibi 
safi teknoloji eğilimli yöntemlere tercih edilmektedir (LITZKA ve 
HASLEHNER, 1995). 

4. Yol Yapım Makineleri 

Makine çeşidine bakılmaksızın, dağlık arazide yol inşaatı bile zordur, çoğu 
zaman peyzajı yaralar ve hatta orman ekosistemine ciddi zarar verebilir. Etkin, 
güvenli ve çevre dostu bir yapım için şunlara dikkat edilmelidir: 

• Makine donanımının güç ve çeşit uyumu; bunların yapım tekniğine ve 
yamaç özelliklerine uyarlanması, 

• Donamın teknik ve güvenlik standartları ile ergonomik ilke ve şartlara 
uygunluğu, 

• Hassas ekosistemlerde ve güç arazilerde yolu eğitimli ve deneyimli 
operatörlerin yapması, 

• Yolun makine ve operatöre ciddi sorunlar açmayacak şekilde yapılma-
sı için iyi planlanması ve doğal zemine uygun aplikasyonu. 

• Açık talimat ile operatörün yolu planlama ve yapımdan sorumlu or-
man mühendisince yakından takibi. 

Araştırmada, bu ilkelere ve önceki bölümlerde belirtilen çevre dostu yapıma 
uygun hidrolik ekskavatörler (1. Saha: Kobelco- Mark IV SK210/ 2. saha: 
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Komatsu- PC300LC/ 3. saha: Caterpillar-320L), uygun hidrolik çekiçler 
(1.Saha: W-550/ 2. saha: W-770/ 3. saha: W-660) ve hidrolik delici (AB 
3000T) kullanılmıştır 

Kaya patlatmamak için, 2. deneme yolunda güçlü bir ekskavatör kullanılmıştır. 
Bu ekskavatörü kullanırken, operatörün şaşırıp temel genişliğini artırabileceği 
için, daha yakın ve sık denetime çok dikkat edilmiştir. 

Her çeşit taşıyıcı (1.5-80 ton) için kullanım ağırlığı 150-3500 kg olan uygun bir 
çekiç cinsi seçilebilmektedir (WİMMER, 1996). Hidrolik çekiç çeşidi geri ba-
sıncın düşmesini ve yüksek etki enerjisini teminata alan yeni bir etki tekniği ile 
belirlenmektedir. 

Çekiç projesi, kabinde çıkıntılı parça olmadıkça operatöre çekici tam konum-
landırma imkanı sağlamaktadır. Yeni hidrolik çekiçler ses geçirmeyen, titreşi-
mi ve ekskavatör uğultusunu azaltan donanımı ile operatöre daha iyi çalışma 
ortamı sağlamaktadır. 

Araştırmadaki hidrolik delici 360° sınırsız ve döner ekseni 95° dönebildiği için 
operatörün dik ve yatay delmesini sağlamaktadır (WİMMER, 1996). Yüksüz 
darbe ve hatta otomatik kapanmayı önleyici (anti-bloc) sistem, güç jeolojik ö-
zelliklere sahip yamaçlarda delmeyi kolaylaştırmaktadır. Delicide operatöre 
daima uygun görüş sağlayan telsizle uzaktan kontrol düzeni vardır. Bu delicide 
jeneratör olduğu için ekskavatöre ek elektrik tesisatı gerekmemektedir. 

Yapım makine ağırlıklı olduğu halde çevre dostu yol yapımında işçilik hala en 
önemli husustur. İşçilerin vasfı yeterli olur ve yeterince özendirilirlerse bu a-
maçlara katkıları artmaktadır (DYKSTRA ve HEİNRİCH, 1996). 

5. Yöntem 
Araştırmadaki gibi, hidrolik ekskavatörlü (çevre dostu) yol yapımında verimli-
liği araştırmak için iş- zaman analizleri yapılmaktadır. İş-zaman araştırmaları 
ormancılık işbilgisine (IUFRO, 1995) uygun yapılmış; yapım ve kaya patlat-
maya ait zaman araştırmasında birikimli (kümülatif) ölçme yöntemi kullanıl-
mıştır. Yöntemde, her işleme ait zaman sonra çıkarılarak bulunmaktadır.  

Ekskavatör operatörü ve patlatma operatöri için iş-zaman araştırması yapılmış; 
harcanan zamanı desteklemek ve zamanın işlemlere dağılımını yorumlamak 
amacıyla yardımcı işçilere ait bilgiler de ölçülmüştür. 

5.1. Yol Yapımında İş-Zaman Araştırması 
Ekskavatörlü yol yapımı arzu edilen projeye ulaşmak için gerçekleştirilen bir 
dizi işlemdir. İşlemler, tekrarına, yamaç özelliklerine, ekskavatör tipine ve ope-
ratörle yapım aşamalarının düzenlenme tarzına göre değişir. Her deneme ala-
nında yapım iş döngüsünü oluşturan düzenli bir işlem silsilesi olabilmektedir. 
Döngü, her iş için defalarca tekrarlanan işlemlerdir (IUFRO, 1995). İş bileşeni, 
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verilen bir işin alt bölümüdür ve molalar ile sınırlanır; iş döngüsündeki tekrarı-
na göre de tekrarlı veya bazen olmakta şeklinde değerlendirilir. 

Deneme sahalarındaki verim ve maliyeti hesaplarken, yalnız işyeri zamanı 
dikkate alınmıştır. Bu, (IUFRO, 1995)’e göre, belirli bir iş sisteminde veya sis-
temin bir bölümünde harcanan toplam zamanın bir kısmıdır. Bu çalışmada 
ekskavatörlü ilemlere ve patlatmaya ait iş-zamanlar araştırılmıştır. 

5.2. Üretim ve Başarı Hesabı 
Verimlilik, belirli bir üretim sisteminin birim zamandaki üretimdir. Araştırılan 
sistemin verimi, üretimle birleşik zaman araştırmaları tamamlanmışsa kolayca 
hesaplanmaktadır. Araştırmada, ekskavatörle yol yapımına ve kaya patlatmaya 
ait verimler hesaplanmıştır.  

5.3. Maliyet Hesabı 
Gider hesabı, önceki bölümlerde anlatılan yapım ve patlatmanın verim ve başa-
rı ile her iki işte kullanılan işgücünün ve donanımın saatlik maliyetine dayanır. 
Çalışmada, işgücü ve donanımın saatlik maliyeti için Salzburg Orman İdaresini 
yöneten orman mühendisinin verdiği bilgiler esas alınmıştır. 

Düzeltme işi, 1. deneme yolunda dolgu şevinin son şekillendirme ve sıkıştırıl-
masına; 3. yolda ise fazla malzemenin damperli kamyonla taşındıktan sonra 
yola katılmasına aittir. Katılma işi, patlatıcı operatörünce, beklenmedik işler i-
çin birkaç günlüğüne kiralanan küçük bir ekskavatörle yapılmıştır. 

Küçük ekskavatör, işi, patlatıcı operatörüne ait ölü zamanı cidden azaltacak şe-
kilde düzenleme imkanı vermiştir. Toplam yol yapım maliyetini istenildiği ka-
dar düşürmek için ek donanım kiralamada uygun zamanlama çok önemlidir. 

Araştırılan yolların toplam yapım maliyetinde, 1997 yılında ekskavatörle yapı-
lan kaya parçalama dahil işlemlerin fiili giderlerine ve yolun tamamlanması i-
çin gerekli işlemlerin tahmini giderleri esas alınmıştır. 

İstinat yapıları dahil büzlerin tesisi, kaplama, tesviye, silindirleme, hatta, şevle-
re tohum ekimi dahil işlemlerin tahmini giderlerinde yönetici orman mühendi-
sinin tecrübesine dayanılmış; bu işlerde iş-zaman analizleri yapılmayıp tahmini 
giderler kullanılmıştır. 

5.4. Çevre Etkilerinin Kalite Değerlendirmesi 
Asırlardan uzun sürede oluşan toprağın aşınmasını önleyerek yetişme ortamını 
verimli kılan; aynı zamanda, yerleşimleri, altyapıları ve diğer arazi kullanımla-
rını sel ve çığdan koruyan ormanların bulunduğu dağlık arazileri tahrip etme-
mek şarttır. Öte yandan, dik yamaçlardaki koruma yeteneklerini kaybedebilecek 
çok yaşlı ormanların etkin yönetimi için orman yolu ile asgari ulaşım gereklidir. 
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Gelişen orman yolu inşaatı uygulamaları ile, hidrolik ekskavatörün ve ileri 
delme ve patlatma teknolojilerinin güç yamaçlarda yol yapımı için çevre ko-
ruma ve iktisadi bakımdan en uygun çözüm olduğu ispatlanmıştır. 

Hidrolik ekskavatörün özellikleri ve yol yapımındaki üstünlükleri: 

• İşe göre, kazarak, sallayarak ve hatta yığarak veya kazılanı yerleştire-
rek çalışmaktadır. 

• Yol inşaatı ekskavatör sabit veya yol eksenine paralel halde iken ya-
pılmakta; böylece, manevra için ek yol genişliği gerekmemektedir. 

• Kova, hızlı  bağlantı sistemi ve kolay değiştirilebilen donanımları eks-
kavatörün farklı iş yapma, yani, sökme, hendek kazma, yükleme, sıkıştırma, 
çekiçle kırma veya kaya delme becerisini artırmaktadır. 

• Ekskavatörün yüksek sökme ve kırma gücüne veya hidrolik çekiçle 
parçalanmasına göre kaya patlatma ihtiyacı azdır. 

İleri delme ve patlatma tekniğinin özellikleri ve üstünlükleri: 

• Ekskavatöre takılan hidrolik delici dikey ve hatta yatay delmeyi kolay-
laştırarak patlatmayı en uygun hale getirmekte ve kayanın özelliğine uyarla-
maktadır. 

• Anakayada parçalama etkisi az olan yumuşak patlatma, tabakalı ve çat-
laklı kayaları gevşetmekte, hatta, patlatmanın diğer zararlarını önlemektedir. 

• Zararı az yumuşak patlatma ile üretilecek kaya miktarı kontrol edile-
bilmektedir. 

• Yumuşak patlatma sadece kazılacak kayayı gevşetmekte ve kaya par-
çalarını uzağa fırlatmamaktadır. 

Bu araç ve tekniklerin üstün yanları için yol yapımının çevre etkilerini asgariye 
indirecek kabiliyetli ve tecrübeli operatörler gerekir.  Çevre dostu bu yol yapı-
mının özellikleri şunlardır; 

1) Orman yoluna ayrılan arazi aşağıdaki şekilde azalmaktadır; 

• Yapım makinesinin manevrası için ek yol genişliği gerekmemekte; 
temel genişliği güvenlik ve olası kullanımlara göre en azda tutulmaktadır. 

• Ekskavatörle dolgu sağlam yapılarak şevi uzunluğu kısalarak toplam 
inşaat genişliği azalabilmektedir. 

2) Peyzajdaki tahribat aşağıdaki şekilde azalmaktadır; 

• İnşaat genişliği enaza indiği için temizlenen alan genişliği daralmakta; 
tepe tacındaki ve diğer hasarlar azalmaktadır. 

• Toplam inşaat genişliği enaza indiği için kazı yüksekliği azalmaktadır. 
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• Yollar, kazı-dolgu dengelenecek şekilde projelendirilebilmekte; daha 
az kaya parçalama ve daha az malzemenin kazılması gerekmektedir. 

• Hidrolik çekiç kaya parçalamayı kolaylaştırmakta ve aşırı kaya kazı-
sından kurtarabilmektedir. 

• Kayanın hidrolik çekiçle parçalanması ve yumuşak patlatma ile yola 
serilmesi uygun malzeme üretilip ödünç ihtiyacı azalmaktadır. 

• Yapım tamamlandıktan sonra, kazı ve dolgu şevlerini tahkim ve yeni-
den bitkilendirmek için önlemler alınmakta ve peyzajda açılan yaralar çabucak 
iyileştirilmektedir. 

3) Yeterli drenajı ve erozyon kontrolü aşağıdaki şekilde sağlanmaktadır; 

• Drenaj yapıları ekskavatörle yol inşaatı anında bile tesis edilebilmektedir. 

• Kazı malzemesinin çoğu yola katılmakta, uygunca sıkıştırılmakta ve 
erozyona dayanır hale gelmektedir. 

• Erozyonu önlemek için ekskavatör kovası ile kazı ve dolgu şevlerinin 
son şekillendirmesi yapılmakta ve şevler sıkıştırılmaktadır. 

• Korumasız olduğu için erozyon eğilimi bulunan toprak miktarını enaza 
indirmek için inşaat sahasından çıkarılan dallar dolgu şevine serilmektedir. 

• Şev tahkimatı için gereken istinat duvarı yol yapımının her aşamasında 
inşa edilebilmektedir. 

4) Yokuş aşağı kaçan kaya parçalarının yol kenarındaki meşçerelere zararı azdır; 

• Kazı malzemesi yana dökülmeyip yola katılmakta ve tam kademeli 
yoldan çıkan fazla malzeme sağlam dökme alanı oluşturmak için ödünç alın-
maktadır. 

• Kazı malzemesi, vasıflı ekskavatör operatörü ile en iyi şekilde yerleşti-
rilebilmekte ve yapımda kaçan malzeme dolgu tabanına tesis edilen kesikli fi-
güre malzeme engeli ile tutulabilmektedir.  

• İleri patlatma tekniklerinin bile savurduğu taşların veya kaçan kayala-
rın etrafı tahrip etmemesi için çoğu zaman kayalar delici ve hidrolik çekiç ile 
kırılmaktadır. 

• Projede çokça patlatma varsa, infilak ve tahrip etkisi az yumuşak pat-
latma teknikleri kullanılmaktadır. 
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Çizelge-1. Ekskavatörlü (Çevre Dostu) ve Buldozerli (Geleneksel) 
     Yol Yapımının Karşılaştırılması 

Ekskavatörle (Çevre Dostu)  
Yol Yapımı 

Buldozerle (Geleneksel)  
Yol Yapımı 

Ekskavatör sabit veya yol eksenine para-
lel çalıştırılarak temel genişliği, güvenlik 
ve beklenen kullanıma göre asgaride tutu-
labilmektedir. 

Manevra için asgari temel genişliği 
gereken arazilerde buldozer güçlükle 
kullanılabilmektedir. 

Dengelenmiş, yani, kazı malzemesi yola 
katılıp yolun tam kademeli (kotta) yapıl-
masına göre çok az kazı gerekmekte; 
ekskavatörle tam kotta yapım yalnız kaya 
yüzeyinin geçileceği arazilerde uygulan-
maktadır. 

Tam kademeli inşaat, yamaç eğimi 
arttıkça yan şevin uzadığında uygu-
lanmakta; başlangıç temeli yamaçta 
kazıldığı için malzeme yola katılmaz, 
yana dökülür veya depolanır.  

Kazı malzemesi, ekskavatörle dikkatli ve 
tam olarak kazılarak, sallanarak ve depo-
lanarak en iyi şekilde yerleştirilmektedir . 

Malzeme, buldozer bıçağıyla  doldu-
rulması gereken ve /veya yandaki 
araziye itildiği veya sürüklendiği için 
zayıf yerleştirilmektedir. 

Kazı malzemesi, ekskavatörle dağıtılabil-
mekte ve dolguda kullanılmasına göre a-
lınarak geçici şekilde istiflenebilmektedir. 

Kazı malzemesi dolgu tabakalarına 
uygun tabakalar halinde serileme-
mektedir. 

Dolgu şevi uzunluğu kısalabilmek-
te;sağlam dolgu dik yamaçta yol inşaatını 
kolaylaştırmaktadır. 

Şev dik yamaçlarda uzamakta; % 
75’ten eğimli yamaçta yana atılan 
malzemenin açısına bağlı olarak dol-
gu tam yapılamamaktadır 

Temel genişiliği ve dolgu şevi uzunluğu 
azaldığı için inşaat genişliği enazdır. 

Orman yoluna ayrılan arazi ve pey-
zajdaki tahribat ekskavatörle inşaat-
tan fazladır 

Kazı malzemesi yola katıldığı için  eroz-
yon eğilimi azalmaktadır. 

Tam kademeli inşaat yeknesak bir 
temel sağlamakta; fakat, yana dö-
külmüş gevşek malzeme erozyon 
tehlikesini artırmaktadır. 

Uygun tarak temin edilebildiği için ekska-
vatör özel yapımı gerçekleştirebilmekte ve 
en yüksek verimi sağlamaktadır; kaya 
sökümü dahil diğer donanımların yerini 
kova almaktadır. 

Uygun yolun yalnız buldozerle yapı-
mı, yolun tam kotta yapıldığı ve kazı 
malzemesinin yana dökülüp tüketil-
diği araziler ile sınırlıdır. 

Ekskavatöre kolay takılabilen hidrolik çe-
kiç ile patlatma ihtiyacı ve dolayısıyla pat-
latmanın hasarından sakınma gereği a-
zalmaktadır. 

Çıkıntıları bertaraf edilemeyen kaya-
lar patlatılmalıdır. 

Ekskavatör, operatöre dikkatli ve uygun 
şekilde kazma, atma ve yerleştirme imka-
nı verirse yol kenarındaki ormana verilen 
zarar önemsizdir.  

İnşaat sırasında kaçan veya yokuş 
aşağı atılan fazla malzeme yol kena-
rındaki ormana ciddi zarar vermekte-
dir. 

İşin başında, büzler ve istinat duvarları 
uygun vakitte tesis edilerek yeterli drenaj 
ve erozyon kontrolü sağlanabilmektedir. 

Büz ve istinat yapıları buldozer ça-
lışması bittikten sonra yerleştirilebil-
mektedir.  
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6. Tartışma ve Geleneksel Yol Yapımı İle  
Karşılaştırma 
Araştırma, bu üç yoldaki gibi, dik yamaçlarda çevre dostu yapımının gele-
neksel buldozerli yapımdan üstün olduğunu göstermiştir. Dağlık arazide do-
zerle yapımın kısa vadeli mali getirisi yamaç eğimi arttıkça uzun dönemde 
ciddi çevre zararlarına dönüşebilmektedir.  

Çevre etkilerine bakıldığında, hidrolik ekskavatör, ileri delme ve patlatma 
teknikleriyle gerçekleştirilen çevre dostu yol yapım tekniğinin üsütünlükleri 
açıktır (Çizelge1). Çevre dostu yapımın bu üstünlüğünden başka, şevin uza-
ması ve kaya parçalama dahil ekonomik getirisi de önemlidir. FAO (1989) ve 
GORTON (1985) ’a göre, yamaç eğimi %50-60 ve fazla ise buldozerle ya-
pımın maliyet üstünlüğü kayıp olmaktadır. Buldozerin doğasındaki orta ve 
uzun vadeli muhtemel zararlar, hatta çevre ve doğal peyzaja etkileri dikkate 
alınarak, daha az eğimli arazilerde bile ekskavatörle yol yapımı tercih edile-
bilir. 

Çevre açısından tomruk üretiminin en sorunlu bileşeni orman yolu olduğu i-
çin çevre dostu bu yapım tekniği çok gereklidir. Bu araştırmadaki gibi, eks-
kavatör ve ileri patlatma tekniğiyle yapılan bu çevre dostu teknik, Avusturya 
Alplerindeki dik yamaçlarda yol yapımı için geliştirildiği halde, işletmeye a-
çılması (ulaşımı) gereken hassas orman ekosistemlerinin bulunduğu dağlık 
arazilerde de genel bir çözümdür. 
 

* * * 
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“Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yüksek Dağ 
Ormanı Ekosistemlerine Zarar Verebilen 
Ekonomik, Toplumsal, Kültürel, Teknik 
Nedenler ve Önlenmesi” PROJESİ 
 

SUNUŞ 
Derneğimiz, kırsal çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesine yönelik 
araştırma ve eğitim çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmaları sırasında ülkemiz-
deki orman ekosistemleri, görece olarak daha büyük bir önceliğe ve ağırlığa sa-
hiptir. Bu nedenle, ülkemizdeki yüksek dağ ormanı ekosistemleri de bu kap-
samda ele alınmıştır. Bilindiği gibi, yüksek dağ ormanları, yapısal özellikleri ve 
gördükleri işlevler, dolayısıyla da bu ekosistemlerin yönetilmesinde yararlanılan 
teknikler öteki orman ekosistemlerden farklıdır. Bu farklılık, yüksek dağ ormanı 
ekosistemlerinin, ülkemizin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşamsal ö-
nem kazanmasına yol açmıştır. Çünkü Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek 
dağ ormanları, hem daha çeşitli ve yoğun tehditler altındadır hem de yakınların-
daki yerleşmelerde yaşayanların ekonomik, toplumsal ve kültürel koşullarını et-
kilemektedir. Buna karşılık, ülkemizde bu ormanların korunmasına, iyileştiril-
mesine ve sürdürülebilir biçimde işletilmesine yönelik teknikler yeterince geliş-
tirilmemiş; özel yönetim planları hazırlanmamış, hukuksal ve kurumsal düzen-
lemeler yapılmamıştır.  

"Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yüksek Dağ Ormanı Ekosistemlerine Zarar 
Verebilen Ekonomik, Toplumsal, Kültürel Teknik Nedenlerin Belirlenmesi 
ve Önlenmesine Yönelik Yayım" konulu Projemizle, bu gerçeklerden hareket-
le, yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin yapısal özelliklerinin ve sorunlarının il-
gili tarafların gündemlerine getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Doğu Ka-
radeniz Bölgesi'ndeki bilimci ve araştırmacılar, çevre ve ormancılık kuruluşla-
rındaki uygulamacılar, köylüler, gezginler, çevre ve doğa korumacı gönüllü ku-
ruluşlar Projemizin hedef kitlesi alınmıştır. 

Projemiz, CEPF ile Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün 
Bölgedeki birimleri ve Orman Fakülteleri'nin destekleriyle yürütülmüştür. Proje 
çalışmaları sırasında yapılan ve bu kitapçıkta özetlenerek bilgilerinize sunulmuş 
saptamalar, üretilebilen görüş ve öneriler ise, başta Çevre ve Orman Bakanlığı 
ile Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kuruluşların Ankara'daki ve Böl-
gedeki birimlerine iletilmiş; çeşitli yayınlarla da ilgili kamuoyuna aktarılmaya 
çalışılmıştır. 

 

K ı r s a l  Ç e v r e  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 

SORUN NEDİR ? 

Türkiye gibi ekolojik koşulların yatay ve dikey olarak son derece değişken ol-
duğu bir ülkede doğal olarak ekosistem tiplerinin de çeşitliliği artmaktadır. Bu, 
orman ekosistemleri söz konusu olduğunda da göz ardı edilmemesi gereken bir 
gerçekliktir. Ancak, Türkiye’de, orman ekosistemi tiplerinin sınıflandırılmasın-
da son derece sınırlı bir yaklaşım egemendir. Dolayısıyla, çeşitli orman ekosis-
temi tipleri özelinde gerektiğince ayrıntılı bilgi üretilememektedir. “Yüksek dağ 
ormanı ekosistemleri” de, yapısal özelliklerine ve değişme süreçlerine; dolayı-
sıyla da yönetilmesine ilişkin bilgilerin yetersiz olduğu ekosistem tiplerinden bi-
risidir. Oysa, “yüksek dağ ormanları”, özgün yapısal özelliklerinin yanı sıra gör-
düğü işlevler yönünden de en az herhangi bir gerekçeyle koruma altına alınmış 
ya da ekonomik amaçlarla yönetilen orman ekosistemleri denli önem taşımakta-
dır.  Ne var ki, ülkemizde “yüksek dağ ormanı ekosistemleri”, özel bir orman 
ekosistem tipi olarak algılanmamakta; yönetilmesine yönelik özel teknikler ge-
liştirilmemekte; çığ, toprak kayması vb oluşumların önlenmesi amacıyla “muha-
faza ormanı” olarak ayrılması dışında da korunmasına yönelik hukuksal ve ku-
rumsal düzenlemeler yapılmamakta; dahası, ekonomik yönden “değerli” ürünle-
rin elde edilememesi nedeniyle yürürlükteki korumacı yaptırımlar bile çoğu za-
man uygulanmamaktadır. Buna karşılık, dağınık kırsal yerleşmeler, gezgin hay-
vancılık ve özellikle de yaylacılık etkinlikleri “yüksek dağ ormanlarının” çeşitli 
biçim ve düzeylerde zarar görmesine, giderek, kendilerini doğal olarak yeniden 
üretememelerine yol açmaktadır. 

NELER YAPTIK? 

Proje kapsamında aşağıda açıklanan çalışmaları gerçekleştirdik: 

 Görsel malzemeyi dijital ortama aktarmak için tarayıcı satın aldık. 

 Konu hakkında kaynak taraması yaptık; yazılı belgeleri (araştırma raporla-
rı, yayınlar vb) belirledik ve sağladık. 

 Poster ve kitapçıklarda kullanılmak üzere Artvin ve Trabzon’dan “Yüksek 
dağ ormanı ekosistemleri” konulu dia filmleri çektik. Bunlar bilgisayar or-
tamına taşındı; görüntü kirliliklerinden arındırarak basıma uygun duruma 
getirildi. 

 Çalışma yapılacak illerden Trabzon ve Artvin’deki orman bölge müdürlüğü 
ve araştırma müdürlükleri ile orman fakülteleri yöneticileriyle öngörüşme-
ler yaptık. Proje kapsamında yapılacak çalışmaları tanıttık. Uygulamacı 
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teknik personel ve yöneticiler ile akademik personelin konuyla ilgili görüş 
ve önerilerini almak için bu iki ilde çalıştaylar düzenledik.  

 20 Haziran günü Artvin ve 21 Haziran günü de Trabzon Orman Bölge Mü-
dürlüğü’ndeki teknik personel ve yöneticiler ile öğretim üyelerinin katıldığı 
danışma toplantıları düzenleyerek katılımcıların Proje ile ilgili görüş ve ö-
nerilerini derledik. 

 Alınan görüş ve önerilerin yanı sıra derlenen yazılı kaynaklardan sağlanan 
bilgilerden yararlanarak Ek’te örnekleri verilen afişler ile kitapçıklar tasar-
ladık; bastırarak Artvin, Trabzon ve Giresun’daki 

• Orman Bölge Müdürlükleri,  
• İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, 
• Valilikler 
• Orman Fakülteleri 
• Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 
• Doğa koruma amaçlı çalışmalar yapan yerel sivil toplum kuruluşlarına 

gönderilip ilgili birimlere ve yöre halkına dağıtılmalarını sağladık. 

 Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki “yüksek dağ orman ekosistemleri”nin du-
rumu, özellikleri ve zarar veren nedenler ile bu zararların önlenmesine yöne-
lik önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma başlatıldı. Bu amaçla ilk 
önce yöredeki akademisyenler ile uygulamacı ve araştırmacı personele yö-
nelik bir soruşturma formunu hazırlayarak kendilerine gönderdik. Formların 
1 Eylül 2005 gününe kadar doldurup Derneğe ulaştırmalarını istedik. 

 Artvin, Trabzon ve Giresun ile Rize’deki orman bölge ve işletmeleri ile çev-
re ve orman müdürlükleri, orman fakülteleri, bölge müdürlükleri, ormancılık 
araştırma müdürlüklerindeki orman mühendisleri tarafından doldurulan bu 
anketlerin dökümünü yaptık, analiz ettik ve bir araştırma sonuç raporu ürettik. 

 “Yüksek dağ ormanlarının” sürdürülebilir yönetimi konusunda alınması ge-
rekli önlemlerle ilgili bir rapor hazırlayarak gereği için Çevre ve Orman Ba-
kanlığı’na ilettik; aynı raporu özetleyerek basına da dağıttık. 

 Artvin, Trabzon, Giresun ve Rize’de dağıtılan kitapçıklar ile afişlerle ilgili 
olarak yöre halkından gelen tepkileri değerlendirdik; yöre halkına konuyla 
ilgili açıklamalar yaptık. 

 Hazırlanmakta Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013'de  “yüksek dağ or-
manları” ile ilgili hedeflere, politika ve önlemlere yer verilmesi için girişim-
lerde bulunduk. 

 Ek’te örnekleri verilen 2 takvim ve 8 kartpostalı tasarladık; bastırılarak; a) 
tüm Türkiye’deki 27 Orman Bölge Müdürlüğüne, 81 ilin Çevre ve Orman 
Müdürlüklerine, 240 devlet orman işletmesine; 9 orman fakültesine, 7 or-
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mancılık araştırma müdürlüğüne, doğa koruma amaçlı çalışmalar yapan ye-
rel sivil toplum kuruluşlarına ve b) Artvin, Giresun ve Trabzon illerindeki 
orman köylerinin ilköğretim okullarına, köy muhtarlıkları ile köy kahveleri-
ne dağıtılmalarını sağladık. 

 Derneğimizin her yılın sonunda yayımlanan Kırsal Çevre Yıllığı’nı 2005 
yılı sayısını “yüksek dağ ormanları” konusuna ağırlık vererek Derneğin 
kendi imkanlarıyla yayımladık. Yıllıkta anketin sonuçları ve değerlendirme-
sinin yanısıra “yüksek dağ ormanlarının” sürdürülebilir yönetimiyle ilgili 
gözlem ve önemli önlemlerin verildiği ayrıntılı bir makaleye de yer verdik. 
Bu Yıllığı 27 Orman Bölge Müdürlüğüne, 81 ilin Çevre ve Orman Müdür-
lüklerine, Artvin ve Trabzon devlet orman işletmelerine, 9 orman fakültesi-
ne, 7 ormancılık araştırma müdürlüğüne, doğa koruma amaçlı çalışmalar 
yapan yerel sivil toplum kuruluşlarına, benzer çalışmalar yapan araştırmacı-
lara ve sivil toplum kuruluşlarına da dağıttık. 

 Derneğimizin haber bülteni olan ve 12. aktivitede belirtilen kesimler ve ül-
kedeki diğer ormacılık ve tarım birimlerine NGO’lara ve ilgili kişilere dağı-
tılan ilgili Kırsal Çevre Haber Bülteni’nde Projenin tanıtımını yaptık. 

 Proje yürütücüsü “yüksek dağ ormanları” konusunda Türkiye Radyo ve Te-
levizyon Kurumu’nun (TRT) Radyo 1 kanalında iki ve Giresun’daki yerel 
bir televizyon kanalının “Ayak İzleri” konulu programında da 1 söyleşi ger-
çekleştirdik; söyleşilerde Projeyi ve sonuçlarını tanıttık; “yüksek dağ orman-
larının” önemini açıkladık.. 

 Trabzon ve Artvin’de üç panel yaptık: panellerden birisini 20 Nisan 
2006’da Trabzon’da, diğer ikisini ise 21 Nisan 2006’da Artvin’de gerçek-
leştirdik. Trabzon’da yapılan paneli Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 
Orman Fakültesi’yle işbirliği yapılarak düzenledik. Artvin’deki panelleri ise 
Artvin’deki Kafkas Üniversitesi (KÜ) Artvin Orman Fakültesi, Orman Böl-
ge Müdürlüğü ve Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği’nin 
(ORKOOP) destekleri ve katılımlarıyla gerçekleştirdik. Panellere akademik 
personel, öğrenciler, devlet kurumları ve orman köylülerinden geniş katılım 
oldu. Özellikle, orman köylülerinin tartışmalara katılması çok dikkat çekiciy-
di. Bu panellerde, “yüksek dağ ormanı ekosistemleri”nin önemine değinildi. 

 Dernek üyeleri ve ilgili kişilere yönelik olarak “yüksek dağ ormanları ekosis-
temleri” ve anket ve gözlemlerin sonuçlarını içeren bir eğitim semineri verdik. 

HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR ? 

Proje kapsamında Giresun, Trabzon ve Artvin Orman Bölge Müdürlükleri, KTÜ 
Orman Fakültesi ile KÜ Artvin Orman Fakültesi, Giresun, Trabzon, Rize ve 
Artvin Çevre ve Orman İl Müdürlükleri ile Doğu Karadeniz Ormancılık Araş-
tırma Müdürlüğü’ndeki orman mühendislerine yönelik bir soruşturma da yapıl-
dı. Soruşturmanın sonuçlarına gore; 
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 “yüksek dağ ormanı ekosistemleri” olgusu, Türkiye ormancılığında he-
nüz terim üretebilecek denli kavramsallaşamamıştır. Başka bir söyleyişle 
Türkiye’de “yüksek dağ ormanı ekosistemleri”, henüz ortak bir kültüre 
dönüşebilecek denli ayırdına varılan bir sorun ve bilgi alanı değildir. 

 “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin”, doğa ve yaban hayatının ko-
runması amacıyla yönetilmesi gerekmektedir. “Muhafaza ormanı” ve 
“rekreasyon” amacıyla yönetilmesi gereğini savunanların çokluğu da göz 
önünde bulundurulduğunda, ülkemizde “yüksek dağ ormanı ekosistem-
lerinin” koruma dışında bir amaçla yönetilmemesi üzerinde çoğunlukla 
uzlaşı sağlandığı öne sürülebilecektir. 

 Orman fakültelilere göre “yüksek dağ ormanı ekosistemlerine” görece 
olarak en çok; 

• yaylacılık etkinlikleri,  
• izinsiz yakacak odun sağlamak ve 
• orman ve/veya yayla yolu yapımı 

zarar vermektedir.  

Böyle iken orman bölge müdürlüklerindeki uygulamacı teknik personele göre 
“yüksek dağ ormanı ekosistemlerine” görece olarak en çok; 

• doğal oluşumlar, 
• izinsiz yakacak odun sağlamak ve  
• yaylacılık etkinlikleri 

zarar vermektedir. 

SORUNLAR ... 

Son derece özgün yapısal özellikleri, çeşitli yönlerden taşıdığı yaşamsal önem 
ve herhangi bir biçim ve düzeyde verilen zararların niteliği ile boyutları  “yük-
sek dağ ormanı ekosistemlerinin” özel amaçlar ve tekniklerle yönetilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Ne var ki, Türkiye ormancılığında bu zorunluluğun 
ayırdına henüz yaygın olarak varılmış ve özel yönetim amaçları belirlenmiş, 
yönetim teknikleri geliştirilmiş değildir.  

Dahası, “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin”;  

• Ekolojik koşulları ve yapısal özellikleri, 

• değişme eğilimleri ve dinamikleri, 

• alt sınırlarının belirlenmesi sırasında temel alınabilecek göstergeler, 

• “altlarındaki” bitişik ormanlarla etkileşim biçimleri ve düzeyleri, 

vb temel konularda “altlık” olabilecek bilgiler de üretilmiş değildir.  
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Doğal olarak bu koşullarda “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin” özgün 
yapısal özelliklerini sürdürebilmesi büyük ölçüde rastlantılara kalmaktadır. 
Öyle ki, “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin” herhangi bir gerekçeyle (söz-
gelimi “muhafaza ormanı”, “tabiatı koruma alanı” vb) koruma altına alınmış 
olması da bu rastlantısal durumun aşılmasına olanak vermemektedir. Çünkü, 
bilindiği gibi, Türkiye’de herhangi bir gerekçeyle koruma altına alınmış or-
man ekosistemlerinin “sürdürülebilir” biçimde yönetilebilmesini sağlayabile-
cek ormancılık teknikleri geliştirilmemiştir.  

Bu olumsuzlukların aşılması ve bu amaçla da; 

 üzerinde olabildiğince uzlaşı sağlanmış bir “yüksek dağ ormanı ekosis-
temi” tanımının yapılması, 

 orman envanteri çalışmaları sırasında “yüksek dağ ormanı ekosistemle-
rinin” yapısal özelliklerinin, içinde bulundukları değişme ve gelişme sü-
reçlerinin izlenmesine olanak verebilecek verilerin derlenmesi, 

 “yüksek dağ orman ekosistemleri”nin yönetim amaçlarının yersel ekolo-
jik, ekonomik, toplumsal ve kültürel koşullara göre belirlenmesi; orman 
amenajman planlarının bu amaçlar doğrultusunda hazırlanması; değer-
lendirilmesine, gençleştirilmesine ve korunma sorunlarının çözümlenme-
sine yönelik       araştırmalar yapılması; 

 orman mühendisliği öğretim izlencelerinde “yüksek dağ ormanı ekosis-
temlerinin” yapısal özelliklerinin, değişme eğilimlerinin ve nedenlerinin 
kavranmasına yönelik konulara yer verilmesi; uygulamacı teknik perso-
nelin bu konularda yeterince bilgilendirilmesi  

yaşamsal önem taşımaktadır. 

ÖNERİLER... 

Yöre dışından gönüllü kuruluşların böyle projeleri tasarlamaları ve yürütme-
leri sırasında; 

 Yöre halkına doğrudan ulaşabilme mekanizmalarını geliştirmeleri; 

 Proje yürütücülerinin Projeyi yöre halkının konuyla ilgili kesimleriyle iş-
birliği yaparak tasarlamaları, 

 Benzer amaçlı yerel gönüllü ve resmi kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin 
amaçlarına, kapsamına ve ilkelerine daha fazla açıklık getirmeleri ve bu 
konulara tarafların üst yöneticileri tarafından imzalanacak 
protokollarda açıklıkla yer verilmeleri, 

 Yürütücüler gönüllü kuruluş ise, çalışmalara üyesi gönüllü kişileri daha 
çok katmaları, 

 Yerel yazılı basın, radyo ve TV kanallarından daha etkili yararlanma ça-
balarına girmeleri, 
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 Görsel malzemelerin hazırlanması sırasında profesyonel kişilerden, ko-
nuyla ilgili bilimsel bilgilerin üretilmesi sırasında da uzman bilirkişiler-
den, danışmanlardan daha fazla yararlanmaları 

 Yöre halkının gelenekleri, kültürü ve dilini olabaildiğince iyi tanımaları 

çalışmalarını kolaylaştırabilecektir. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE “YÜKSEK DAĞ ORMANI 
EKOSİSTEMLERİYLE İLGİLİ KAVRAMSAL, YÖNETSEL 

ve TEKNİK SORUNLAR 

Açıktır ki, hem ayırtedici yapısal özelliklere sahip olan hem de özel işlevler gö-
ren “yüksek dağ ormanı ekosistemleri” ilgili sorunların çözümlenmesi gerek-
mektedir. Derneğimiz, bu gereğin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ama-
cıyla 2005 yılında, “Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yüksek Dağ Ormanı Ekosis-
temlerine Zarar Verebilen Ekonomik, Toplumsal, Kültürel Teknik Nedenlerin 
Belirlenmesi ve Önlenmesine Yönelik Yayım Etkinlikleri” adıyla bir proje ger-
çekleştirdi.  CEPF tarafından desteklenen bu Proje kapsamında çeşitli düzeyde 
soruşturmalar yaptı. Bu bölümde, bu soruşturmaların sonuçlarına ve yapılması 
gerekenlerle ilgili önerilere yer verilmiştir. 

SORUNLAR 

Proje kapsamında Giresun, Trabzon ve Artvin Orman Bölge Müdürlükleri, Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi 
(KÜ) Artvin Orman Fakültesi, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin Çevre ve Or-
man İl Müdürlükleri ile Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlü-
ğü’ndeki orman mühendislerine yönelik bir soruşturma yapıldı. Soruşturma ön-
cesinde iki orman fakültesi ile Artvin ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüklerin-
de ön bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlenerek katılımcıların projeyle ilgili 
görüş ve önerilerinin alınması çabasına girilmiş; daha sonra soruşturma formu 
taslağı iki orman fakültesindeki öğretim üyelerinin eleştirisine açılmıştır. Gelen 
görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenen soruşturma formları anılan 
kuruluşlara gönderilerek birimlerindeki orman mühendislerince yanıtlanması is-
tenmiştir. Ek olarak, aynı amaçla, hem orman fakülteleri hem de orman bölge mü-
dürlükleri ile il çevre ve orman müdürlüklerindeki kimi teknik personelle yüz yüze 
görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca çeşitli kaynaklar da bu bağlamda incelenmiştir.   

Soruşturma kapsamında toplam sekiz sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. 
Ancak, soruşturma formunun Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki “yüksek dağ ormanı 
ekosistemlerinde” herhangi bir nedenle muhafaza altına alınmış alanlarla ilgili so-
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rularına alınan yanıtların çoğunluğu değerlendirilebilir nitelikte olmamıştır. Bu 
nedenle, üç soru değerlendirmeye katılmamıştır. Değerlendirmeye katılan sorular 
ve bu sorulara verilen yanıtlar ise, çeşitli yönlerden anlamlı bir gösterge olduğu 
düşünülerek içeriği ve dili hiçbir biçimde değiştirilmeden aşağıda yer verilmiştir:  

1) Bilindiği gibi, herhangi bir olgu ile ilgili bilinçlenme düzeyinin göstergele-
rinden birisi de kavramsallaşma düzeyidir: Kavramsallaşma düzeyinin yük-
sekliği, ilgili olduğu olgunun ortak bir dille tartışılabilmesinin öncelikli ko-
şullarından birisi olan terimlerin üretilebilmesini büyük ölçüde kolaylaştıra-
bilmektedir. Soruşturma kapsamında katılımcılara sorulan; <<- “Yüksek 
dağ ormanı ekosistemlerinin” ayırtedici özellikleri nelerdir?>> sorusuna alı-
nan yanıtların gösterdiği çeşitlilik, “yüksek dağ ormanı ekosistemleri” olgu-
sunun, Türkiye ormancılığında henüz terim üretebilecek denli kavramsal-
laşmadığını ortaya koymaktadır.  Başka bir söyleyişle Türkiye’de “yüksek 
dağ ormanı ekosistemleri”, henüz ortak bir kültüre dönüşebilecek denli 
ayırdına varılan bir sorun ve bilgi alanı değildir. 

2) Soruşturma kapsamında katılımcılara yöneltilen  “Yörenizdeki “yüksek 
dağ ormanı ekosistemleri” Sizce hangi amaçlarla yönetilmelidir ?” so-
rusuna alınan yanıtlar toplu dökümü aşağıda verilmiştir: 

 

Yönetim Amaçları Orman Fakülteleri 
Orman Bölge Müdürlük-
leri; Orman İşletme Mü-

dürlükleri 
Orman Ürünleri Hasadı 0,0 0,7 
Muhafaza Ormanı 20,0 37,8 
Doğa ve/veya Yaban Hayatı  
Koruma 70,0 45,9 

Rekreasyon 10,0 13,6 

TOPLAM 100,0 100,0 

Henüz ayırdına varılan bir bilgi ve sorun alanı olmamasına, dolayısıyla da 
birbirinden son derece farklı tanımsal önermeler öne sürülmesine karşın so-
ruşturmadaki “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin” yönetilme amaçlarıyla 
ilgili soruya çoğunlukla aynı doğrultuda yanıt verilmiştir: Alınan yanıtların 
çoğunluğuna göre “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin”, doğa ve yaban 
hayatının korunması amacıyla yönetilmesi, gerekmektedir. “Muhafaza orma-
nı” ve “rekreasyon” amacıyla yönetilmesi gereğini savunanların çokluğu da 
göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde “yüksek dağ ormanı ekosistem-
lerinin” koruma dışında bir amaçla yönetilmemesi üzerinde çoğunlukla uzlaşı 
sağlandığı öne sürülebilecektir. Ne var ki, tanımı üzerinde görüş birliğine va-
rılamayan bir olguyla ilgili olarak öne sürülen gereklerin nasıl yaşama geçiri-
lebileceği yine bu bağlamda yanıtlanması gereken başka bir sorudur. 

3) Katılımcılara yöneltilen; <<- Yörenizdeki “yüksek dağ ormanı ekosistem-
lerine” herhangi bir biçimde en çok zarar veren eylemlerin üçünü belir-
tiniz.>> isteğine verilen yanıtlar dökümü de aşağıda verilmiştir: 
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Tehditler Orman 
Fakülteleri 

Orman Bölge Müdür-
lükleri; Orman İşlet-

me Müdürlükleri 
Hayvancılık 14,3 13,3 
İzinsiz Yakacak Odun Sağlamak 21,4 21,9 
İzinsiz Yapacak Odun Sağlamak 10,7 4,8 
Orman Ürünü Hasat Çalışmaları 7,1 5,7 
Orman ve/veya yayla yolu yapımı 17,9 11,4 
Orman Gençleştirme Çalışmaları 0,0 0,0 
Yaylacılık Etkinlikleri 21,4 16,2 
Doğal Oluşumlar 7,2 24,8 
Kaçak Avcılık 0,0 1,9 
Ötekileri 0,02 0,0 

TOPLAM 100,0 100,0 

Görüldüğü gibi, orman fakültelerinden soruşturmaya katılanlara göre 
“yüksek dağ ormanı ekosistemlerine” görece olarak en çok; 

• yaylacılık etkinlikleri,  
• izinsiz yakacak odun sağlamak ve 
• orman ve/veya yayla yolu yapımı 

zarar vermektedir. Böyle iken orman bölge müdürlüklerindeki uygulamacı teknik 
personele göre “yüksek dağ ormanı ekosistemlerine” görece olarak en çok; 

• doğal oluşumlar, 
• izinsiz yakacak odun sağlamak ve  
• yaylacılık etkinlikleri 

zarar vermektedir. 

Orman fakülteleri ile orman bölge müdürlüklerinden soruşturmaya katılanlar 
arasında “yüksek dağ ormanı ekosistemlerine” görece olarak en çok zarar 
veren tehditler konusunda, önem sıralamasının yanı sıra tehdit konusunda da 
farklı görüşler bulunmaktadır: Sözgelimi; orman bölge müdürlüklerinden 
katılımcıların % 24,8’i  “yüksek dağ ormanı ekosistemlerine”  görece olarak 
en yüksek düzeyde zarar veren üç tehdit arasında “doğal oluşumları” da 
göstermelerine karşın  orman fakültelerinden katılımcılar arasında bu oran 
yalnızca % 7,2’dir.  Öte yandan, orman fakültelerinden katılımcılar “orman 
ve/veya yayla yolu yapımını” da görece olarak en önemli üç tehdit arasında 
saymasına karşın orman bölge müdürlüklerinden katılımcılar bu tehdidi 
“yüksek dağ ormanı ekosistemlerine” görece olarak en çok zarar veren üç 
tehdit arasında saymamıştır. İki kesim yanıtlayıcı arasında bu denli önemli 
farklılığın konunun algılanma biçiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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4) Hem orman fakültelerinden hem de orman bölge müdürlüklerinden 
katımcıların “yüksek dağ ormanı ekosistemlerine” zarar veren 
tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik önerileri de çeşitlilik 
göstermektedir. Katılımcılara yöneltilen <<- Yörenizdeki “yüksek dağ 
ormanı ekosistemlerinin” varlıklarını sürdürebilmesi için alınması 
gereken önlemlere ilişkin önerileriniz nelerdir ?>> sorusuna alınan 
yanıtların dökümü aşağıda verilmiştir: 

a) Orman Fakülteleri 
 

Tehditler Alınması Gereken Önlemler 

Hayvancılık  Halkın bilinçlendirilmesi 

 Gerekli koruma önlemlerinin alınması 

 Modern hayvancılık teknikleri geliştirilmeli, desteklenmeli 

 ‘’Yüksek dağ ormanı ekosistemlerini ‘’baskı altında tutan 
hayvan varlığının çeşit ve sayı olarak tespit edilmesi ve 
hayvancılık amaçlı yararlanılabilecek otlak, mera orman 
içi açıklık vb alanların ortaya konması;  

 Mevcut durum envanterindeki hayvan yoğunluğunun az 
ya da fazla olması dikkate alınarak planlı bir otlatmacılığa 
geçilmesi 

İzinsiz Yakacak Odun 

Sağlamak 

 

 Odun ikameli enerji kaynakları 

 Yalıtımlı ev ve sobaların dağ ve orman köylerinde kulla-
nılması 

 Hızlı gelişen türlerle ağaçlandırmalarla dağ ve orman köy-
lerinde baltalıkların tesisi 

 Ekonomik olarak iyileştirme sağlanmalı 

 Eğitim ve bilinçlendirme 

 Yasaların uygulanmasının sağlanması 

 Denetim 

 Ucuz ve kolay odun temini 

 Güneş enerjisini yaygınlaştırmak 

İzinsiz Yapacak Odun 

Sağlamak 

 Halka alternatif oluşturulmalı 

 Ekonomik olarak iyileştirme sağlanmalı 

 Eğitim verilmeli 

Orman Ürünü Hasat 
Çalışmaları 

Bu konuda  herhangi bir öneri getirilmemiştir. 
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Orman ve/veya 

yayla yolu yapımı 

 Tüm yolların çevresel etkileri de gözetilecek şekilde projeli 
yapılması 

 Her yayla içine ve evine yol yaptırılması gibi 
uygulamaların psikolojik nedenlerinin kırılması 

 Kasaba siyasetçileri ve ilgisiz üst düzey bürokratların yol 
inşa odaklı ihtiraslarının düzenlenmesi 

 Yol planlanmasında orman üst sınırının dışında kalmak 

 Yol yapımında daha çok dolduru ile sanat yapılarının 
eksiksiz olması. 

 Yol yapımının çevresel etkileri de dikkate alınarak 
imkanlar ölçüsünde ekskavatör kullanımı; 

 Optimal yol ağı planına göre yol yapılması, yol güzergahı 
seçimlerinin çok amaçlı kullanıma imkan verecek şekilde 
belirlenmesi 

Orman Gençleştirme 
Çalışmaları 

Bu konuda  herhangi bir öneri getirilmemiştir. 

Yaylacılık Etkinlikleri  Doğu Karadeniz Bölgesi’nde  irili ufaklı 2000’i aşkın yayla 
için düzensiz  yapılaşma ve betonlaşmaları engelleyecek 
hukuksal alt yapı boşluğunun giderilmesi 

 Doğa, kültür ve tarih odaklı yaylacılık faaliyetlerinin yay-
gınlaşması için eğitim ve yayın ile bilinç geliştirmek 

 Sahil şeridinden sonra dağ ve yayla ekosistemlerini tahrip 
edecek, yeni yerleşim ve turizm cazibesini kırmak için yu-
karı dağ havzalarında çevre odaklı çalışacak STK’ları teş-
vik etmek 

 Yerel ya da bölgesel düzeyde genelde orman ekosistem-
lerini özelde ise yüksek dağ ormanı ekosistemlerini tehdit 
eden yayla yerleşim alanlarının tespit edilerek, bu alanlar-
daki bina ve insan sayısından, yaylacılık etkinliklerinin sü-
resine ve amaçlarına varıncaya kadar çok boyutlu bir en-
vanter çalışmasının yapılması; yapılacak envanter çalış-
masından hareketle söz konusu etkinliklerin yüksek dağ 
ormanı ekosistemlerine verdikleri zararın çeşitlerinin ve 
nedenlerinin belirlenmesi; son olarak ortaya çıkan tabloya 
göre zararları önlemeye dönük eylemlerin geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması 

Doğal Oluşumlar  Araştırma çalışmalarına öncelik verilmeli 
 Personel eğitimi 
 Zamanında önlem alınması 
 Gerekli bilimsel çalışmaların uygulanması 

Kaçak Avcılık Bu konuda herhangi bir öneri getirilmemiştir. 
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b) Orman Bölge/İşletme Müdürlükleri 

Tehditler Alınması Gereken Önlemler 

Hayvancılık  Otlatma alanlarının belirlenmesi. 
 Mevcut mera alanlarının verimini artırmak. 
 Sayıca az ama verimi yüksek hayvancılığa sevk edilmeli. 
 Otlatma planının yapılması. 
 Az bulunan türlerin korunması. 
 Aşırı, erken ve geç otlatmanın önlenmesi. 
 Meraların gübrelenmesi. 
 Hayvancılığın desteklenmesi. 
 Çobanlar eğitilmeli. 
 Mera ıslah çalışmaları; üst mıntıkalarda yoğun baskı sonucu 

bozulan orman yapısının yeniden kurulması. 
 Hayvancılık ahır hayvancılığı dönüşmeli. 
 Orman-tarım-otlak-yerleşim alanlarını birbirinden ayırmak ve 

sınır tespiti yapmak. 
 İbreli ormanlarda keçi kesinlikle yasaklanmalıdır. 
 Kapalı alan besiciliğine yönelinmelidir. 
 Çok düşük faizli yem kredisiyle sübvanse edilmelidir. 
 Mera ve çayır alanlarının oluşturulması. 
 Hayvancılıkla geçimlerini sürdüren  vatandaşlar 

bilinçlendirilmeli ve kredilerle desteklenmeli. 
 Küçükbaş hayvancılıktan vazgeçilmeli. 
 Besi hayvancılığı yapmak. 
 Orman içinde değil de otlaklardan faydalanılması. 
 Köylüye alternatif destek sağlanmalı. 

İzinsiz Yakacak 

Odun Sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Köylülerin yakacak ihtiyaçları için alternatifler sunulmalı. 

 Olumsuz müdahaleler sonucu çığ ve sel tehlikesinin kaçınılmaz 
olduğu anlatılmalı. 

 İnsanların ısınma ihtiyacını başka metotlarla gidermek (elektrik 
enerjisi, doğal gaz vb). 

 Özellikle kış aylarında kömür alımını teşvik etmek. 

 Yaz aylarında yaylalarda odun yerine LPG kullanımını teşvik 
etmek. 

 Ucuz kömür temin edilmesi. 

 Doğal gaza hız verilmesi. 

 Orman köylerine ucuz kömür temin edilmesi. 

 Orman köylerine ucuz elektrik temin edilmesi. 

 Polisiye tedbirlerin artırılması 
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İzinsiz Yakacak 
Odun Sağlamak 

(Devam) 

 

 

 Denetimlerin artırılması. 

 Halkın eğitim düzeyini yükseltmek. 

 Orman köylüsüne yakacak olarak kömür sağlamak. 

 Orman kanunlarını eksiksiz uygulamak. 

 Uygulanan cezaların ağırlaştırılması. 

 Yapacak ve yakacak başka ormanlardan kontrollü verilmeli 

 Kredili yakacak temin etme yolları aranmalı. 

 Köylüden odun parası almak yerine karşılıksız veya çok düşük 
faizli kredi verilerek diğer kaynaklara yönetilmelidir. 

 Ormandan köylüler tarafından odun temin edilmesine kesinlikle 
izin verilmemelidir. 

 Yakacak temini bir düzene bağlanmalı 

 Isı izolasyonu sağlanmalı. 

 Yayla nüfusuna kömür yardımı yapılması. 

 İhtiyaç sahiplerine yakacak odun satmak  

 Planlı ve kontrollü bir şekilde bu ihtiyacın karşılanması 

 Alternatif enerji kaynaklarının devreye sokulması (rüzgar, elektrik, 
hayvan gübresi vb). 

 Yaylada yakacağın kömürle sağlanması; köylerde ya elektrik ya 
da kömür kullanılması. 

 Yakacakların belirli sınırlamalar getirilerek köylüye yakacak yar-
dımı (kömür  gibi) yapılması. 

 Köylülerin yakacak odun ihtiyacını başka bir biçimde sağlama yo-
luna gidilmelidir. 

 Orman köylülerinin sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi 

İzinsiz Yapacak 
Odun Sağlamak 

 

 Köylünün ev, ahır vs yapımı için uygun fiyatta odun sağlanmalı. 

 Bilinçlendirmede bulunmak. 

 Alternatif ürün temini. 

 Depolardan ucuz yapacak temini sağlamak. 

 Pres kapı vb kullanılması halinde devlet katkısını almasını sağ-
lamak. 

 Mevcut yapıların ısı yalıtımlarının artırılması. 

 Sahip olunan değerlerin farkındalığının sağlanarak doğal kayna-
ğı kullanan kişilerin bilinçlerinin artırılması. 

 Yaptırım uygulamak. 

 Köylüye ait odun kesebileceği bir orman alanının ayrılması; köy-
lünün kendi arazisindeki ağaçlarını kesmesi için hazırlanacak ev-
rakların azaltılması, kolaylaştırılması. 
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Orman Ürünü 

Hasat 

Çalışmaları 

 

 Koşulların uygun olmadığı (yaylalara yakın kayalık, taşlık, eğimi 
yüksek vs) muhafaza ormanı olarak ayrılmalı; üretim yapılmama-
lı, sadece bakım yapılmalı.   

 Orman ürünü hasat çalışmaları özellikle kaynak değerlerine yö-
nelik olması; 

 Üretim işlerinde köylüye daha çok ücret verilmeli. 

 Devletin üretim yapılacak yerleri önceden daha iyi tespit ederek, 
üretim yollarının önceden hazırlanması. 

 Yüksek dağ ormanı ekosistemlerinde üretim yapılmamalı. 

 Üretim çalışmaları plana göre yapılmalı ve yıllarında yapılmalı. 

 Tali ürün envanteri yapılmalı ve var olan potansiyel belirlenmeli. 

 Ormanların üretim dışındaki fonksiyonları ön plana çıkarılmalı. 

 Yüksek kesimlerde kesim yapılmamalı. 

 Kış kesimi. 

 Bu tarz alanlarda kesinlikle üretimden kaçınmak (devrik ve böcek 
zararı hariç) 

Orman ve/veya 

yayla yolu yapımı 

 Yol yapımları tekniği ve gerekliliği göz önüne alınarak 
yapılmalıdır. 

 Gereksiz orman ve mera yollarının yapılmaması. 

 Var olan yolların onarılması. 

 Yol ağının fazla olmaması ve her yere yol yapılmaması 

 Yolların sanat yapıları hemen yapılmalıdır. 

 Orman yolu yapımı yerine havai hat. 

 Planlı yerleşim yerleri oluşturulmalı. 

 Orman sınırın uygun yerlerde yukarıya çıkarılması ve yol 
yoğunluğunun azaltılması. 

 Mevzuatın uygulayıcı rahatlatacak şekilde yenilenmesi. 

 Yola ihtiyaç olan güzergahlarının belirlenmesi ve bunun yerel 
halkla paylaşılarak bir konsensüs oluşturmak. 

 Mevcut yolların envanterinin çıkarılması. 

 Kritik ekosistemlerden geçecek olan yollarda ekosisteme zarar 
vermeyecek yol yapım tekniklerinin uygulanması 

 Yapılacak olan yolların çok iyi etüt edilmesi ve etütsüz yol 
yapımına müsaade etmemek. 

 Yolun yaşam standardını artırdığı kadar doğal kaynakların 
özelliklerinin bilinmesi için eğitim ve bilinçlendirme yapmak. 

Orman 

Gençleştirme 

Çalışmaları 

 Meşcereyi çok tabakalı yapıya taşıyacak ve kar, böcek zararını 
azaltabilecek yönde müdahalelerin yapılması. 

 Bakım çalışmaları zamanında yapılmalı, böylece orman daha 
sağlıklı yapı kazanır. 
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Yaylacılık 

Etkinlikleri 

 Yaylalara çıkılıp inilme tarihlerinin devletçe belirlenmesi. 

 Yaylalardaki yapılaşmanın doğal görüntüyü bozmaması için ah-
şap ve tek katlı olmaları gerekir. 

 Yaylalarla ilgili yasaların net oluşturulması. 

 Yaylalara ev ahır vb yapılacak olanların standardının getirilmesi 

 Yaylalarda orman tecavüzü önlenmeli. 

 Doğaya zarar veren eylemleri önleme planı yapılmalı. 

 Yaylacılık etkinlikleri kontrol edilmeli. 

 Eğitim düzeyi artırılmalı. 

 Orman sevgisi artırılmalı. 

 Mülkiyet sorunu acilen çözülmeli. 

 Planlı yerleşim yerlerine müsaade edilmeli. 

 Dışarıda görev yapan kişilerin memleketlerinde her şeyi yapar 
düşüncesinin değiştirilmesi gerekir. 

Doğal Oluşumlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Böcek zararlarına karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntem-
lerinin  uygulanması. 

 Bilinçli bir şekilde mücadele ve halkın bu konu hakkında bilinç-
lendirilmesi. 

 Yoğun ve bilinçli mücadele. 

 Fırtına zararlarına karşı ormandaki kesimler mutedil olmalı ve 
orman fazla açılmamalı.  

 Kar ve çığ oluşumları için bu oluşumları önlemek için teknik an-
lamda çalışma yapılmalı ve bunun ekonomik alt yapısı sağlan-
malıdır. 

 Her ne pahasına olursa olsun doğal çığ yatakları rehabilite edil-
melidir. 

 Yükseltiye ve doğal şartlara uyum sağlayabilecek ağaçlandırma 
yapmak. 

 Ormanın üst ve kenar kısımlarında kesinlikle hiçbir ormancılık 
çalışma yapılmamalıdır. 

 Böcek zararlarına karşı ormanda temiz işletmecilik yapılmalı; 
mekanik ve biyoteknik mücadele yöntemleri kullanılmalıdır. 

 Zarar görmüş (kırık-devrik) ağaçların böceklere yetişme ortamı 
sağlamamaları için ormandan uzaklaştırılmaları gerekir. 

 Erozyon kontrolü çalışmalarına hız verilmeli. 

 Eğitim verilmeli. 

 Zararlı böceklerle savaşabilmek için komşu ülkelerle anlaşmanın 
sağlanması, mücadele edilmesi. 

 Böcek ve mantar zararlılarına karşı yapılan müdahaleler buradan 
başlamalı. 
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Doğal Oluşumlar 

(Devam) 

 

 

 

 Kimyasal mücadelenin orman ekosistemine zarar vermeyecek 
şekilde yapılmasının bilim adamlarınca araştırılarak uygulanma-
sı. 

 Ekosistemlerin klimaks oluşuncaya kadar geçen süreci yerel hal-
ka anlatmak ve buna yardımcı olmalarını sağlamak. 

 Çığ ve heyelan olan bölgelerin belirlenmesi ve haritalanması da-
ha sonra bu alanlara uyarıcı levhaların asılması ve yapılacak 
planlamalarda bu alanlar öncelikli alanlar olarak belirlenmeli. 

 Kesilen ağaçların yerine yeni generasyonun getirilmesi. 

 Muhafaza ormanı yapmak. 

 Böcekle mücadele daha çok mekanik olarak yapılmalı. 

 Çığ tehlikesi olan yerlerde mümkün olduğu kadar üretim yapıl-
mamalı. 

Kaçak Avcılık 

 

 Halk bilinçlendirilmeli; popülasyonun azaldığı yerlere takviye 
yapmak 

 Doğaya ve ormana zarar veren özellikte keçiler zararsız hayvan-
larla (koyunlar) değiştirilmeli, veya bu konuda halka destek sağ-
lanmalı. 

 Kaçak avcılığına karşı jandarmayla daha koordineli çalışılmalıdır. 
 
Görüldüğü gibi; önerilerin öncelikleri ve içeriğindeki çeşitlilik düzeyi, Tür-
kiye’de “yüksek dağ ormanı ekosistemi” olgusunun; i) henüz bir sorun a-
lanı olarak algılanmadığını, ii) bu ekosistemlere herhangi bir biçimde ve dü-
zeyde zarar verebilen nedenlerin içerikleri ve öncelikleri konularında yaygın 
bir uzlaşının bulunmadığını, iii) kavram ve terim birliğinin sağlanmadığını 
açıklıkla ortaya koyduğu öne sürülebilir.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Son derece özgün yapısal özellikleri, çeşitli yönlerden taşıdığı yaşamsal önem 
ve herhangi bir biçim ve düzeyde verilen zararların niteliği ile boyutları  “yük-
sek dağ ormanı ekosistemlerinin” özel amaçlar ve tekniklerle yönetilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Ne var ki, Türkiye ormancılığında bu zorunluluğun 
ayırdına henüz yaygın olarak varılmış ve özel yönetim amaçları belirlenmiş, 
yönetim teknikleri geliştirilmiş değildir. Dahası, “yüksek dağ ormanı ekosis-
temlerinin”;  

 ekolojik koşulları ve yapısal özellikleri, 

 değişme eğilimleri ve dinamikleri, 

 alt sınırlarının belirlenmesi sırasında temel alınabilecek göstergeler, 

 “altlarındaki” bitişik ormanlarla etkileşim biçimleri ve düzeyleri, 

vb  temel konularda “altlık” olabilecek bilgiler de üretilmiş değildir. Doğal o-
larak bu koşullarda “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin” özgün yapısal ö-
zelliklerinin varlıklarını sürdürebilmesi büyük ölçüde rastlantılara kalmakta-
dır. Öyle ki, “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin” herhangi bir gerekçeyle 
(sözgelimi “muhafaza ormanı”, “tabiatı koruma alanı” vb) koruma altına a-
lınmış olması da bu rastlantısal durumun aşılmasına olanak vermemektedir. 
Çünkü, bilindiği gibi, Türkiye’de herhangi bir gerekçeyle koruma altına a-
lınmış orman ekosistemlerinin “sürdürülebilir” biçimde yönetilebilmesini sağ-
layabilecek ormancılık teknikleri geliştirilmemiştir. Bu olumsuzlukların aşıl-
ması ve bu amaçla da; 

 üzerinde olabildiğince uzlaşı sağlanmış bir “yüksek dağ ormanı eko-
sistemi” tanımının yapılması, 

 orman envanteri çalışmaları sırasında “yüksek dağ ormanı ekosis-
temlerinin” yapısal özelliklerine, içinde bulundukları değişme ve ge-
lişme süreçlerinin izlenmesine olanak verebilecek verilerin derlenme-
si, 

 “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin” yönetim amaçlarının belir-
lenmesine ve bu amaçlar doğrultusunda yönetilmesi için gerekli tek-
niklerin geliştirilmesine yönelik araştırmaların ve yönetim planlarının 
yapılması,  

 orman mühendisliği öğretim izlencelerinde “yüksek dağ ormanı eko-
sistemlerinin” yapısal özelliklerinin, değişme eğilimlerinin ve neden-
lerinin kavranmasına yönelik konulara yer verilmesi; uygulamacı 
teknik personelin bu konularda yeterince bilgilendirilmesi  

yaşamsal önem taşımaktadır. 

Öte yandan, yöre dışından gönüllü kuruluşların böyle projeleri tasarlamaları 
ve yürütmeleri sırasında; 
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 yöre halkına doğrudan ulaşabilme mekanizmalarını geliştirmeleri, 

 yöreden olmayan Proje yürütücülerinin Projeyi yöre halkının konuy-
la ilgili kesimleriyle işbirliği yaparak tasarlamaları, 

 benzer amaçlı yerel gönüllü ve resmi kuruluşlarla yapılacak işbirliği-
nin amaçlarına, kapsamına ve ilkelerine daha fazla açıklık getirmele-
ri ve bu konulara tarafların üst yöneticileri tarafından imzalanacak 
protokollerde açıklıkla yer verilmeleri, 

 yerel yazılı basın, radyo ve TV kanallarından daha etkili yararlanma 
çabalarına girmeleri, 

 yöre halkının gelenekleri, kültürü ve dilini olabildiğince iyi tanımaları 

 projelerin başarı düzeyleri üzerinde  olumlu etkilerde bulunabilecektir. 

Proje, konunun Türkiye’de çok daha önemle ele alınmasının zorunlu olduğunu 
da açıklıkla ortaya koymuştur. Özellikle orman fakültelerindeki orman mühen-
disliği öğretiminin içeriğinde bu zorunluluğun yerine getirilmesine katkıda bu-
lunabilecek değişikliklerin yapılması; yüksek dağ ormanlarında yapılacak alt 
yapı yatırımlarla (yol, bina, köprü vb tesislerin) ilgili yatırımcı kamu kuruluşla-
rında da konuyla ilgili eğitim programların uygulanması gerekli görülmektedir. 

Son olarak, “yüksek dağ ormanı ekosistemlerinin” korunması ve sürdürülebilir 
yönetimi konusuna Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki ekonomik, toplumsal ve kül-
türel gelişmenin sağlanması amacıyla hazırlanan bölgesel kalkınma planının 
kapsamında da yeterince yer verilmesinin daha kalıcı sonuçlar verebileceği dü-
şünülmektedir. 

 
*** 
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Cahillik mi,  
Bilgisizlik mi, 

Uyanıklık mı? 
 

Yücel ÇAĞLAR 

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği-ANKARA  

ÖZET 
Ülkemizde “Devlet ormanı” sayılan arazilerden ormancılık dışı amaçlarla yarar-
lanma eğilimleri giderek hem yoğunlaşıyor hem de çeşitleniyor: Önceleri or-
manların içinde ve bitişiğindeki köylülerin tarım ve yerleşme yeri kazanma a-
macıyla ormanları yok etme eylemleri ve ormanlardaki yabanıl zeytinliklerin a-
şılanarak zeytin plantasyonlarına dönüştürülmesiyle başlayan bu eğilim günü-
müzde turizm, madencilik, enerji, vakıf üniversitelerinin yatırımlarına, belediye-
lerin çöp depolama tesislerine “devlet ormanı” arazileri tahsis edilerek sürdürü-
lüyordu. Bu amaçla çeşitli hukuksal düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemeler-
le “bozuk” sayılan devlet ormanlarında zeytincilik yapılabilmesine de izin veril-
mişti. Öyle ki, 1990’lı yıllarda TARİŞ’le Orman Bakanlığı arasında bu amaçla 
bir protokol bile imzalanmıştı. Ancak, TEMA’nın başvurusu üzerine Danıştay’ın 
8. Dairesi 2003 yılında Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin bu uygulamaya dayanak 
olan 14. Maddesini, “zeytin orman ağacı değildir” gerekçesiyle iptal etmiş, bu 
doğrultudaki uygulamaları da durdurmuştu. Ardından Çevre ve Orman Bakan-
lığı bu kararın değiştirilmesi için Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na 
başvurmuştu. Bu gelişmeler üzerine TMMOB Orman Mühendisleri Odası da 
(OMO), geçtiğimiz yıl İzmir’de bir panel düzenleyerek konuyu yeniden günde-
me getirdi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ile TARİŞ Zeytin Grubu 
ve Ege Orman Vakfı tarafından desteklenen bu panelde Danıştay 8. Daire-
si’nin söz konusu kararının yanlışlığı öne sürülmüş, bu panelin ardından da 
Oda bu doğrultuda bir rapor hazırlayarak “muhtemel görüşmelerde dikkate a-
lınması” dileğiyle Danıştay Dava Daireleri Genel Kurul üyelerinin bilgisine 
sunmuştur. Raporun sunuş yazısında ise, anılan panelde “...zeytinin orman 
ağacı olduğunda mutabakat sağlanmıştır. Şayet 8 inci Daire kararı aynı şekilde 
genel kurulda kabul edilerek kesinleşecek olursa, ormanların aleyhine mülkiyet 
davalarının açılacağı ve sonucunda orman alanlarının daraltılabileceği kanısı-
na....” varıldığı belirtildikten sonra “zeytinin orman ağaççığı olduğu, aksi bir ka-
rarın ormanların aleyhine işleyebileceği” öne sürülmüştür.  

OMO ve yandaşları, temel amaçlarını gizlemekte, bu nedenle de gerçekleri 
çarpıtmaya çalışmaktadır:  

 OMO, gerçekte, özel kişi ve kuruluşların “bozuk” sayılan devlet ormanla-
rında yapacakları “öze ağaçlandırmaların” yanı sıra zeytincilik de yapa-
bilmelerine izin verilmesini sağlama çabası içindedir. Çünkü, bu, Anaya-
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sanın 169 ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 57. Maddelerine göre an-
cak “zeytinin”, orman ağaççığı/ağacı sayılmasıyla olanaklıdır.  

 Orman ağaççığı/ağacı sayılabilecek ve sayılmayabilecek “zeytin”, ger-
çekte, iki farklı bitki çeşididir: Orman ve/veya maki ekosistemlerinde do-
ğal olarak yetişen, dolayısıyla da bu ekosistemlerin doğal bileşenlerin-
den birisi olan bitki çeşidi, “zeytincilik” tarımı yapılabilen bitki çeşidi de-
ğildir. Zeytincilik yapılabilmesi için bu çeşidin aşılanması gerekmektedir. 
Ancak, aşılandığı zaman da orman ağaççığı/ağacı olma özelliklerini yi-
tirmekte; bir tarım/kültür bitkisine dönüşmektedir. Öte yandan, özel kişi 
ve kuruluşların zeytincilik yapmak amacıyla dikebilecekleri zeytin ağaç-
çıkları/ağacı ise açıktır ki tarım/kültür bitkisi olacaktır; orman ağaççı-
ğı/ağacı bitki çeşidi olmayacaktır. Her iki durumda da, yani tarım/kültür 
bitkisi zeytin dikilerek ve orman ekosistemlerindeki yabanıl bitkilerin aşı-
lanması uygulamalarında 6831 sayılı Kanunun 57. Maddesinin “orman 
sahasını artırma” amacına uygun “ağaçlandırma” işleminden söz 
edilemez. Dolayısıyla, Orman Kanunu’nun bu maddesi uygulanarak 
“devlet ormanı” sayılan arazilerin zeytin plantasyonları oluşturmaları için 
özel kişi ve kuruluşlara tahsis edilebilmesi hukuksal olarak olanaksızdır. 
OMO, bu gerçekleri saklama çabası içindedir.  

Bu nedenlerle, tarım/kültür bitkisi olarak kullanılan “zeytin” çeşidi ile orman ve 
maki ekosistemlerinde doğal olarak yetişebilen “zeytin” çeşidi birbirinden ayrıl-
madığında “zeytin orman ağacı değildir” ya da “zeytin orman ağacıdır” tezleri, bi-
limsel dayanaktan yoksundur.  

Öte yandan uygulamalar sırasında söz konusu ayrım göz önünde bulunduruldu-
ğunda, OMO’nun öne sürdüğü gibi ne ormanların içindeki “zeytin”  sayılan bitki 
çeşidinin bulunduğu alanlar “orman” sayılmayarak ormanlarımız daraltılabilecek 
ne de ormanlarımızın içinde zeytincilik tarımı yapılabilmesine izin verilebilecektir. 
Buna karşılık, bu ayrım yapılmadan ormanlarımızın içinde zeytincilik yapılmasına 
izin verildiğinde ise bir yandan zeytincilik yapılacak orman arazileri, deyiş 
yerindeyse “orman olmaktan çıkacak”, bir yandan da zeytincilik etkinlikleriyle bu 
arazilerin çevresindeki ormanlara ve bu ormanlarda yapılan ormancılık çalışma-
larına çeşitli zararlar verilebilecektir; ki, bu işlemler de Anayasanın 169 ve 6831 
sayılı Orman Kanunu’nun da çeşitli maddelerine açıkça aykırıdır. 

*** 

Görüldüğü gibi, ormanlarımız bu kez de zeytincilerin ve yandaşlarının, deyiş 
yerindeyse, “saldırısıyla” karşı karşıyadır. Başka bir söyleyişle, “3. Zeytinciler-
Ormanlar Meydan Savaşı” gündemdedir. Ülkemizdeki tüm ormanların gözetil-
mesinden, “devlet ormanı” sayılan arazilerin korunmasından, geliştirilmesinden 
ve genişletilmesinden sorumlu olan Çevre ve Orman Bakanlığı ile Anayasanın 
135. maddesine göre “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” sayılan 
TMMOB Orman Mühendisleri Odası ile kimi hukukçu bilimadamları ve avukatlar, 
dahası Ana Muhalefet Partisi bu “savaşta” zeytincilerin yanında yerlerini almıştır. 
Bakalım ormanların yanında kimler olacak? Bu değini, “ormanlardan yana” olan-
ların çabalarına karınca kararınca katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Umarım bir katkısı olur. 
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SUNUŞ 

Türkiye’de ormanların başına gelenler, deyim yerindeyse “pişmiş tavuğun ba-
şına gelmemiştir”: Bitkisel üretim ve hayvancılık yapmak, yerleşmek için ara-
zilere gereksinme duyulmuş, ormanlar yakılmış yıkılmış; maden, turizm ve 
enerji yatırımcılarına, vakıf üniversitelerine, kamu kurum ve kuruluşlarının e-
ğitim tesislerine, alt yapı yatırımlarına arazi sağlama gereği ortaya çıktığında 
orman arazilerinden başkası akla gelmemiş, ormanların içinde ve bitişiğinde 
yerleşik köylü yurttaşlarımızın, yaylacıların yapacak ve yakacak odun gerek-
sinmelerini çevrelerindeki ormanlardan karşılamalarına çoğu zaman göz yu-
mulmuş, ormancılık çalışmalarının yerel ve ülkesel siyasal ve bürokratik ege-
menlerin ormancı çalışanlar üzerindeki baskıları nedeniyle tekniğine uygun 
yapılamamasının yol açtığı “teknik orman yıkımlarını” kimseler dert edinme-
miş... Yine de iyi direnebilmiş ormanlarımız bunca saldırıya. Ne var ki, bu 
saldırılar artık çok daha etkili stratejiler ve taktiklerle yapılıyor: Sözgelimi; 
orman alanlarının genişletilmesi için özel hukuksal düzenlemeler yapılırken 
aynı düzenlemelerle 1982 Anayasasında bile başkalarına devredilmemesi ola-
naksızlaştırılmış  “devlet orman” sayılan arazilerin özelleştirilmesi anlamına 
gelebilecek uygulamalara hukuksal dayanaklar sağlanabilmiştir; “devlet orma-
nı “sayılan araziler, “devlet ormancılığını millet ormancılığına dönüştürme” 
söylemiyle siyasal iktidarın yandaşın belediyelerin insafına terkedilebilmiştir. 
Anayasanın 170. Maddesinde yer verilen “...ormanların korunmasına ve geliş-
tirilmesine orman köylüsüyle işbirliği” yaptırımına dayanılarak bir yandan 
orman muhafaza memurluğu düzeni tasfiye edilirken bir yandan da milli park, 
tabiat parkı, tabiatı koruma alanı vb statülerle koruma altına alınmış ormanla-
rın, ağaçlandırma alanlarının korunması köy tüzel kişiliklerine bırakılabilmiş-
tir. Kısacası, Anayasalardaki ve yasalardaki yaptırımların; bakanlık ve genel 
müdürlük düzeyinde son derece yaygın ormancılık kuruluşlarının; orman fa-
kültelerinin, araştırma enstitülerinin, ormancı demokratik kitle örgütlerinin, 
“ulusal ormancılık programlarının”, onbine yaklaşan orman mühendisinin,  
sayıları giderek artan  “ormanseverlerin” varlığına karşın ormanlarımız yazgı-
sına terk edilmiş onlarca yıldır. Şimdilerde ise, “bozuk” sayılan orman alanla-
rının zeytin plantasyonlarına dönüştürülmesine yönelik “savaş” yeniden başla-
tılmıştır. Gerçekte “savaş”, bilindiği gibi, iki yanlı bir olgudur; başka bir söy-
leyişle, savaşların savaşan iki yanı vardır. Oysa, yeniden başlatıldığını öne 
sürdüğüm “savaşta”, iki yan yok: Bir yanda zeytinciler ve yandaşları öte yanda 
da ormanlar var. ancak, yalnız bırakılmış ormanlar bu “savaşta” ne yapabilir 
ki... Ama ormanların da gerektiğince bilgili, kararlı ve yürekli yandaşları olur-
sa bu “savaşın” sonuçları; başka bir söyleyişle, ormanlarımızın “makus tarihi” 
değiştirilebilir. Bu, değini, bu yandaşlara ulaşabilmek umuduyla hazırlanmıştır. 

*** 
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Türkiye’de zeytinciliğin sorunu arazi yetersizliği 
değildir, değildir ama... 

Türkiye’de zeytincilik yapabilmek için her türlü koşul var; toprak, iklim, arazi, 
gen kaynağı, işgücü, bilgi ve deneyim birikimi. Var, var ama, zeytinciliğimiz 
hiç de benzer koşullara sahip ülkelerdeki düzeyde gelişmiş değil: Verim düze-
yi düşük, yeterince nitelikli ürün elde edilemiyor, üretilenler gerektiği gibi iş-
lenip pazarlanamıyor vs.  Oysa, zeytinyağına yönelik istek hem Dünyada hem 
de ülkemizde hızla büyüyor. Bu eğilimin Türkiye’de de olumlu getirileri ola-
bilecektir: Uygun arazilerin daha iyi değerlendirilebilmesi, kırsal yerleşmeler-
de istihdamın artırılması ve gelir düzeyinin yükseltilebilmesi, dolayısıyla kır-
dan göçün yavaşlatılması, dışsatım gelirlerine katkıda bulunulması, toprak e-
rozyonun azaltılması, yurttaşlarımızın daha sağlıklı beslenebilmesi bu getirile-
rin başlıcaları. Bu nedenle, aklı başında kimsenin zeytinciliğin ülkemizde de 
geliştirilmesine yönelik çabalara karşı çıkması düşünülemez. Ancak, zeytinci-
liğin nasıl, başka bir söyleyişle de ne pahasına gerçekleştirileceğinin de bu 
bağlamda sorgulanması gerekiyor: Eğer var olan zeytinliklerde verim düzeyi 
yükseltilerek, zeytincilik için uygun nitelikte ancak herhangi bir amaçla kulla-
nılmayan yahut ekonomik getirisi görece olarak daha düşük etkinliklerle kul-
lanılan araziler zeytinciliğe kazandırılarak sağlanabilecekse bu gelişmeye kim-
selere karşı çıkamaz kuşkusuz. Ne var ki, ülkemizde, zeytincilik de, hemen 
hemen her dönemde, çeşitli yönlerden deyiş yerindeyse astarı yüzünden pahalı 
uygulamalarla “geliştirilmeye” çalışılmıştır. Sözgelimi, otlakların, makilikle-
rin, dahası orman arazilerinin zeytinliklere dönüştürülmesi yeğlenmiştir. Bu 
eğilim şimdilerde yeniden gündemde. Oysa, zeytincilik yapılan yerlerde ve-
rimliliğin artırılmasına, zeytinliklerin başka tarımsal etkinliklere ve yerleşme 
alanlarına dönüştürülmesinin engellenmesine yönelik önlemler alınabilse, so-
run büyük ölçüde çözümlenebilecek. Ancak, bu, artık son derece zorlu bir yol. 
Böyle olduğu için de yine zeytinlik yapılacak yeni arazileri genişletme yoluna 
başvuruluyor ve her zaman olduğu gibi akla ilk olarak yine orman arazileri ge-
liyor. Çünkü, başta Ege ve Akdeniz Bölgeleri olmak üzere ülkemizin kimi yö-
relerindeki ormanlarda aşılandıklarında zeytin tarımı yapılabilecek ağaççıkla-
rın/ağaçların bulunduğu “orman” sayılan araziler var. Üstelik bu araziler, yal-
nızca orman ürünü verim gücü temel alınarak yapılan tek boyutlu bir değer-
lendirmeyle “bozuk orman” sayılıyor. Dolayısıyla, “bozuk ormanların” hesap-
lanabilir ekonomik getirisinin görece olarak düşük olmasından hareketle de bu 
arazilerin ekonomik getirisi daha yüksek zeytincilik vb etkinliklerle değerlen-
dirilmesi kolaylıkla öne sürülebiliyor. Kısacası, yine işin kolayına kaçılıyor. 
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“1. Zeytinciler – Ormanlar Meydan Savaşı”nı  
zeytinciler kazanmıştı… 

Henüz Cumhuriyetin ilk yıllarında gündeme gelmişti “1. Zeytinciler – Ormanlar 
Meydan Savaşı”: İlk olarak 1929 yılında çıkarılan 1528 sayılı “Yabani Ağaçla-
rın Aşılanması Hakkında Kanun” la ormanlara karşı açılan savaş, 1939 yılın-
da 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında 
Kanun” ve 1940 yılında aynı adla yürürlüğe konulan 2-121-927 sayılı Nizam-
nameyle sürdürülmüş; 1949 yılında yayımlanan  “Devlet Ormanları İçinde 
Bulunup da İmar Edilecek Yabani Zeytin Sahalarının Tefrikine Dair Ta-
limatname” ve 1956 yılında 3753 sayılı yasanın kapsamının genişletilmesiyle 
de sözcüğün tam anlamıyla bir orman kıyımına dönüşmüştür. Bu nedenledir ki, 
1960 yılında Milli Birlik Hükümeti uygulamayı durdurmak zorunda kalmıştır. 
Ardından da, 1961 Anayasası’nın 131. maddesinde yer verilen orman koruyucu 
yaptırımlarla “ateş kes” dönemine girilmiştir. Ancak, bu arada zeytinlik arazile-
rin genişliği de 1950-1960 döneminde  yaklaşık iki kat artarak 2,8 milyon dö-
nümden 5,4 milyon dönüme çıkmıştır.  

“2. Zeytinciler – Ormanlar Meydan Savaşı”nın galibi 
ormanlar olmuştu… 

“2. Zeytinciler – Ormanlar Meydan Savaşı” ormanların korunmasından ve geliş-
tirilmesinden sorumlu Orman Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Büyük bir ola-
sılıkla inanılır bulunmayacaktır, bu savaşta Orman Bakanlığı da zeytincilerin ta-
rafından saf tutmuştur: Orman Bakanlığı önce 1986 yılında 6831 sayılı Orman 
Kanunu’nun ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili 57. maddesini değiştirerek  “Or-
man sahasını artırmak maksadıyla orman sınırları içinde yangın ve çeşitli sebep-
lerle meydana gelmiş açıklıklarda; verimsiz, vasıfları bozulmuş ve amenajman 
planlarında toprak muhafaza karakteri taşımadığı halde muhafazaya ayrılmış 
orman alanları ile devlete ait olup orman yetişme muhiti şartları bakımından el-
verişli olan yerlerde, köy tüzel kişilikleri ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafın-
dan...” ağaçlandırma yapılması olanağını getirmiştir. Ardından 1998 yılında da 
Ağaçlandırma Yönetmeliği’ni ve sonra da 13 sayılı Özel Ağaçlandırma Ça-
lışmaları başlıklı “tamim”i çıkarmıştır. Böylece “devlet ormanı” sayılan alanlar 
içinde, özel orman statüsüne sahip ormanların yetiştirilmesinin yanı sıra bu 
alanların tamamında ve/veya bir kısmında kekik, adaçayı, defne, gebere, güvey 
otu, kuşburnu, antepfıstığı ve zeytin yetiştiriciliklerine de izin vermeye başla-
mıştır. Kısacası, Bakanlık, “devlet ormanı” sayılan arazileri hukuksal olarak 
“savaşa” uygun duruma getirmiştir. “Savaş” ise 2001 yılında “Ağaçlandırma 
Yönetmeliği esaslarına göre devlet ormanı sayılan alanlarda Türkiye zeytincili-
ğinin geliştirilmesi ve zeytin varlığının artırılması için...” Orman Bakanlığı ile  
SS Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği arasında imzalanan 
protokolle başlatılmıştır. Bu protokolde “savaş” nedeni de açıklıkla ortaya ko-
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nulmuştur: “...orman varlığının artırılması ve bozuk orman alanlarının imar-
ihyasının yapılması; bu alanların ekonomimize katkı verir hale getirilmesi; zey-
tin ve zeytinyağı üretim ve ihracat miktarının artırılması…” Ancak, bu kez or-
manlar yalnız değildir; TEMA vardır sözgelimi. Dahası, TEMA’nın başvurusu 
üzerine yargı da ormanların safında bu “savaşa” katılmıştır. Danıştay’ın 8. Dai-
resi 2003 yılında “zeytin orman ağacı değildir; bu ağaç türüyle özel ağaçlandır-
ma yapılamaz !” kararını vererek henüz eyleme dönüştürülemeyen  “2. Zeytinci-
ler – Ormanlar Meydan Savaşı”nı durdurmuştur. 

Şimdi ise “3. Zeytinciler – Ormanlar Meydan Savaşı” 
gündemde… 

Belki yine inandırıcı bulunmayabilecektir: “2. Zeytinciler – Ormanlar Meydan 
Savaşı”nı başlatan da Çevre ve Orman Bakanlığı olmuştur. Ancak, “3. Zeytinci-
ler – Ormanlar Meydan Savaşı”, öncekilerinden çeşitli yönlerden farklı bir dü-
zen içinde yürütülmektedir. Sözgelimi TMMOB Orman Mühendisleri Odası, İÜ 
Orman Fakültesi’nin bir hukukçu öğretim üyesi ve (Çevre ve) Orman Bakanlı-
ğı’nın artık emekli olmuş genel müdür ve de müsteşar yardımcısı ile ilgili daire-
nin eski başkanı ve Başbakanlık 1. Hukuk Müşaviri, dahası, Ana Muhalefet Par-
tisi de, bilerek ya da bilmeden (!)  bu “savaşın” zeytinciler safında yer almıştır.  
Buna karşılık ormanların safında ise, ne yazık ki kimseler saf tutmamıştır; ne il-
gili “demokratik” kitle örgütleri, ne “çevreciler” ve “doğa korumacılar” ne de 
orman aşkıyla yanıp tutuşanlar… 

Öte yandan, “3. Zeytinciler – Ormanlar Meydan Savaşı”, izlenen “strateji” ve 
“taktikler” yönünden de öncekilerden farklıdır: Bir kez, ormanlardan ve “orman 
köylüsü” sayılan yurttaşlarımızdan yana bir söylemle  sürdürülmektedir. İkincisi, 
“bilimsel” bir yaklaşım görüntüsü sergilenmektedir. TMMOB Orman Mühendis-
leri Odası’nın tarafından 2005 yılında İzmir’de düzenlenen “Türkiye’de Özel A-
ğaçlandırmalar” konulu bir panelde ve bu panel sonrasında hazırlanıp “Danıştay 
Başkanlığına Sunulmak Üzere Özel Ağaçlandırma Paneline Yönelik Hazırlanan 
İnceleme Raporu”nda  öne sürülen görüşler bu gerçeği açıklıkla ortaya koymakta-
dır. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ve TARİŞ Zeytin Grubu ile Ege 
Orman Vakfı tarafından da desteklenen bu panelde öne sürülen ibretlik görüşler-
den bir seçkiyi, yorumunu Size bırakarak aşağıda bilginize sunuyorum: 

 Eski Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü,  Eski Orman 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, TMMOB Orman Mühendisleri Odası 
AR-GE Komisyonu Başkanı ve hem de “Panel Koordinatörü” Eşref 
GİRGİN: 

“…orman ağacı türlerinden olan zeytin hakkında Danıştay’ın ilgili dai-
resinden orman ağacı değildir diye son derece tehlikeli bir karar çık-
mış(tır)…Bu karar ile zeytin orman ağacı değildir denildiği zaman or-
man kapsamına giren alanlardaki zeytinliklerin orman dışına çıkartıl-
ması gibi son derece tehlikeli bir oluşumla karşı karşıya kalınacaktır.” 
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 Emekli Başbakanlık 1. Hukuk Müşaviri ve Orman Genel Müdürlüğü 
eski Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri ve hem 
de Avukat Nurten ÖZER: 

“ Zeytin orman ağacı değildir demek, bence çok büyük bir yanılgıdır. 
Eğer, biz, zeytini orman ağacı saymazsak, dediğim gibi, bundan sonra 
kadastro çalışmalarında da büyük baskılar olacaktır. Şimdiye kadar 
orman sayılan yerlerle ilgili olarak hem davalar açılacaktır. Hem de 
idarenin başı çok ağrıyacaktır diye düşünmekteyim.” 

 İ.Ü.Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ormancılık Hukuku Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat AYANOĞLU:  

“Sanıyorum bunun çözümü de var, bir şekilde çözüme bağlanabilir... 
Bütün bu düzenlemelerde, gerek yönetmelik değişikliklerinde, gerek ka-
nun değişikliklerinde fakülteden görüş istenildiği zamanda biz bu endi-
şelerimizi dile getiren raporlarımızı getirdik, başka bir amacımız yok-
tur. Bu sistemler uygulanabilir mi dersek; uygulanabilir. 57. maddede 
gerekli düzenlemeler yapılarak, bunlarla 17. maddeye atıfta bulunarak, 
bir süre konularak, sanki oralarda bina ve tesis yapıyormuş gibi ki, a-
ğaç dikmek de bir tesistir. İzne bağlanabilir ve hukuki şablonuna otur-
tulabilir. ..” 

 TMMOB Orman Mühendisleri Odası*: 

“Anayasada ve Orman Kanununda zeytinin orman ağaççığı olmadığına 
dair bir hüküm bulunmamaktadır. Aksine sahipli arazilerde bulunanla-
rın dışında, orman ağacı olduğuna dair bir dizi mevzuat ve yargı karar-
ları mevcuttur. Zira yürürlükteki mevzuatta ve adli kararlarda zeytinlik, 
fıstıklık ve harnupluklar  sahipli arazide bulunursa orman sayılmamak-
tadır. …Danıştay 8 inci Dairesinde açmış olduğu dava sonucunda, 
“Zeytin Orman Ağacı Değildir” yönünde karar verilmiştir. Bu karar, 
panelde de konunun uzmanlarınca tartışılmıştır. Sonuçta zeytinin or-
man ağacı olduğunda mutabakat sağlanmıştır. Şayet 8 inci Daire kararı 
aynı şekilde genel kurulda kabul edilerek kesinleşecek olursa, ormanla-
rın aleyhine mülkiyet davalarının açılacağı ve sonucunda orman alan-
larının daraltılabileceği kanısına varılmıştır. “ 

 CHP Zeytin ve Zeytinyağı Üreticilerinin Sorunlarını Araştırma Ko-
misyonu Raporu (04 Ocak 2006): 

“Ege Bölgesi’nin sahil şeridinde zeytin yetiştirilmeye uygun, diğer ürün-
lerin yetişme olanağı bulunmayan boş alanlar ile başka ürünlerin verim 
düşüklüğü nedeniyle değerlendiremediği bozuk orman alanları yaklaşık 
12 milyon dekardır. Bu bozuk orman alanları ve zeytinciliğe uygun ha-

                                                 
* TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın 28 Haziran 2006 tarihinde  Danıştay 1. Başkanlığı 

ile Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu Başkanlığı’na yaptığı başvurulardan aktarılmış-
tır. 
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zine arazileri geçmiş uygulamalar da dikkate alınarak, gerekiyorsa yeni 
yasal düzenlemeler de yapılarak, özellikle yörenin topraksız ve az top-
raklı köylülerine zeytin ağacı dikilmesi amacıyla verilmelidir.” 

Sözün özü, denilmektedir ki; 
• “Zeytin” ağaççığı/ağacıdır; orman ağaççığı/ağacı sayılmaması, 

“orman” sayılan alanların daraltılmasına yol açabilecektir. 
• “Devlet ormanı” sayılan arazilerin “bozuk” sayılan yerlerinin zey-

tincilik yapacak topraksız ve az topraklı köylülere verilmelidir. 
• “Bozuk” sayılan ormanlarda zeytinciliğe izin verilmesi, ulusal eko-

nomiye katkıda bulunacaktır  
Gerçekten de öyle mi acaba? Açıktır ki, bu, yanıtı bilginize ve bakış açınıza göre 
değişebilecek bir sorudur. 

Sapla saman, bilerek ya da bilmeden birbirine 
karıştırılıyor… 

“Zeytin” hem orman ağaççığıdır/ağacıdır hem de değildir ! Çünkü, hem “orman 
ağaççığı/ağacı” sayılabilecek hem de sayılamayacak “zeytin” ağaççıkla-
rı/ağaçları vardır*:  

1) İnsan eliyle yetiştirilmiş ya da “yabanıl” iken aşılanarak zeytin elde 
edilebilen ağaççığa/ ağaca dönüştürülmüş olanlar, bilimsel olarak ar-
tık tarım/kültür bitkisidir. Öyle ki, bu ağaççıklar/ağaçlar artık  aynı 
“zeytin” türünün bir çeşididir**: Bu “zeytin” ağaççığı/ağacı çeşidi, 
ormanlarda doğal olarak bulunmaz ve orman ağaççığı/ağacı sayılmaz, 
sayılamaz.  

2) Uygun ekolojik koşullarda, bu kapsamda da, çoğunlukla Ege ve Ak-
deniz Bölgelerindeki “orman” sayılan arazilerde, maki ekosistemle-
rinde doğal olarak yetişebilen yabanıl zeytin ağaççıkları / ağaçları (ya 
da delicelikler) ise aynı türün farklı bir çeşididir***. Bu “zeytin “çeşidi 
tarım/kültür bitkisi değildir; içinde bulunduğu orman ve/veya maki 
ekosisteminin doğal bir bileşenidir. 

                                                 
    *Anımsatmakta yarar var: Bu bağlamda geçen “çeşit” sözcüğü, canlıların sınıflandırılma-

sında “alttür” kategorisinden sonra gelen bir sınıflandırılma kategorisidir 
  ** TC Doğu Akdeniz Zeytin Birliği’ne göre “Olea europaea sativa”; GÜ Fen-Edebiyat Fa-

kültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Prof.Dr. Hayri DUMAN’a göre de 
“Olea europaea var europaea”. 

*** Yine TC Doğu Akdeniz Zeytin Birliği’ne göre “Olea europaea sativa oleaster”; GÜ Fen-
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Prof.Dr. Hayri DU-
MAN’a göre de “Olea europaea var. sylvestris”. 
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1998 tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin Danıştay 8. Daire tarafından iptal 
edilen 14. maddesinin “b” bendinde; “Devlet ormanı sayılan yerlerde; asli or-
man ürünü veren ağaç türlerinin yanı sıra tali orman ürünü veren orman ağacı 
ve ağaççıklarından ceviz ile yetişme muhiti şartları açısından tabii olarak yeti-
şen kestane, antepfıstığı (menengiç, sakız ağacı), zeytin, mahlep ve harnup tür-
leri kullanılarak …saf veya karışık ormanlar tesis etmek amacıyla özel ağaçlan-
dırma izni verilebilir.” yaptırımına yer verilmiştir. Çok açıktır ki, bu yaptırımda 
sözü edilen “zeytin”, tarım/kültür bitkisi olan “Olea europaea sativa”dır.  (ya da 
“Olea europaea var europaea”). Yine çok açıktır ki, özel kişi ve kuruluşlar da 
“devlet ormanı sayılan yerlerde asli orman ürünü veren ağaç türleriyle” yapa-
cakları “özel ağaçlandırma” çalışmaları sırasında  yalnızca bu “zeytin” çeşidin-
den ağaççık/ağaç fidanlarını dikmek isteyecektir; aşılanmadığında zeytin ver-
meyecek “Olea europaea sativa oleaster” (ya da “Olea europaea var. 
sylvestris”) çeşidinden fidanları ise dikmeyecektir .  

Bu yalın gerçekler göz önünde bulundurulduğunda; 

 Danıştay 8. Daire’nin ”orman ağacı” saymadığı “zeytin” ağaççığı-
nın/ağacının “zeytinin” tarım/kültür bitkisi olan “Olea europaea 
sativa”  (ya da “Olea europaea var europaea”) çeşidi olduğu;  

    ormanlarda doğal olarak yetişen ve içinde bundukları orman ekosis-
temlerinin doğal bileşenlerinden birisi olan yabanıl zeytin ağaççıkla-
rının/ağaçlarının (ya da deliceliklerin) ise (“Olea europaea sativa 
oleaster” ya da “Olea europaea var. sylvestris”) “orman ağacı” sa-
yılması gerektiği ve 

     ancak böylesi bir ayrım temel alınarak yapılacak uygulamaların “orman” 
sayılan alanların daraltılmasına yol açmayacağı, aksine, orman ekosis-
temlerine zarar verebilecek zeytincilik çalışmalarını önleyebileceği 

çok daha kolay kavranabilecektir. Ancak, “3. Zeytinciler – Ormanlar Meydan 
Savaşı”nda zeytincilerin safında yer alanlar, bu son derece yalın gerçeği nedense 
göz önünde bulundurmamaktadır. Bu, yalnızca bilgisizlikle açıklanabilecek bir 
tutum mudur? Hayır, değildir. Çünkü, gerçek amaç, “bozuk” sayılan orman a-
lanlarında ekonomik getirisi daha yüksek olan zeytincilik yapılmasına da hukuk-
sal dayanak sağlamaktır ve bu amaçla da, deyim yerindeyse “Anayasaya, yasaya 
karşı hile” yoluna başvurulmaktadır. Bu gerçek, anılan panelde açıkça “Arka-
daşlar bu türler hem orman ağacı olmaları ve hem de ekonomik bakımdan kıy-
metli olmaları nedeniyle doğal yetişme ortamlarında izin verilmek üzere Yönet-
meliğe koyduk”  ve “Böylece hem ülke ekonomisine ve kırsal kesime önemli bir 
girdi sağlanmış, hem de orman halk ilişkilerinin gelişmesi ve ormanlara sosyal 
baskının azaltılması yönünden önemli bir mesafe alınmıştır” diyebilen “eski ge-
nel müdür ve müsteşar yardımcısı” Eşref GİRGİN tarafından da dile getirilmek-
tedir.* İşte, tam da bu bağlamda, İ.Ü.Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve Orman-
                                                 
* Gerçekte,  anılan Paneldeki konuşması sırasında; “… Eğe, Akdeniz ve Marmara bölgesi or-

manlarında tabii olarak bulunan yüzlerce hektarlık  delicelik (Olea Oleaster) ve yabani 
zeytinliklerin (Olea europaea) orman dışına çıkartılmasının yolu açılmış olacaktır. Orman 
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cılık Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Sedat AYANOĞLU’nun, yuka-
rıya da aktarılan yaklaşımının anımsanması gerekiyor. Prof. Dr. Sedat 
AYANOĞLU’nun; “...sanki oralarda bina ve tesis yapıyormuş gibi ki, ağaç 
dikmek de bir tesistir. İzne bağlanabilir ve hukuki şablonuna oturtulabilir...” bi-
çiminde dillendirdiği yaklaşımının zeytincilerin ve yandaşlarının yapmak iste-
diklerine, deyim yerindeyse hukuksal “kılıf hazırlamaktan” başka bir sonuç 
vermeyeceği açıklıkla ortaya çıkmıyor mu? 

Hem hukuk dışı hem de orman ekosistemlerinde 
onarılamayacak yıkımlara yol açabilecek 
bir yaklaşım gündemdedir ! 

Zeytinciler ve yandaşları ormanlara karşı, deyiş yerindeyse, haksız ve hukuk dışı 
bir “savaş” başlatmıştır. Çünkü, yapmak istedikleri, hem Anayasanın 44, 63, 
169 ve 170 hem de 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. ve özellikle de “devlet 
ormanı” sayılan arazilerde özel kişi ve kuruluşların “özel ağaçlandırma” yapma-
larına izin veren 57 ile 115. maddelerine aykırıdır. 

Yapılmak istenen Anayasamızın 44. Maddesine aykırıdır, çünkü, bu madde-
ye göre; “...Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağ-
lanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak servetle-
rinin azalması sonucunu doğuramaz”. Oysa, “bozuk orman” sayılan “devlet or-
manı” arazilerinde “zeytinin” tarım/kültür bitkisi çeşidiyle zeytincilik yapılması, 
“ormanların küçülmesine” yol açacak bir işlemdir. 

Yapılmak istenen Anayasamızın 63. Maddesine aykırıdır, çünkü, bu madde-
ye göre; “Devlet tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını 
sağlar...”. Oysa, söz konusu uygulamayla “bozuk orman” sayılan orman ekosis-
temlerinin, makiliklerin, başta yabanıl zeytinler olmak üzere doğal bileşenleri 
kısmen ya da tümüyle ortadan kaldırabilecektir.  

Yapılmak istenen Anayasamızın 169. Maddesine aykırıdır, çünkü, bu mad-
deye göre; “Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları ka-
nuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.” Oysa, söz ko-
nusu yaklaşımlarda “bozuk orman” olarak değerlendirilse de  “devlet ormanı” 
sayılan alanlar, kamu yararının gözetilmesini güvenceye alabilecek hiçbir dü-
zenleme yapılmadan ormancılık dışı bir amaca tahsis edilmesi öngörülmektedir. 

                                                                                                                   
Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı kayıtlarında, Eğe ve Mar-
mara bölgesinde yer alan Muğla, İzmir ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ormanların-
da yabani zeytin ve deliceliklerin orman ağaççığı olarak yer aldığı ve ormanların asli un-
surları olduğu görülmektedir.” diyebilen Eşref GİRGİN, sanki bu gerçeğin ayırdındadır. 
Ancak, Eşref GİRGİN, ilgili kuruluşun Genel Müdürü iken hazırladığı dava konusu 1998 
tarihli Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde özel kişi ve kuruluşların “devlet ormanı” sayılan yer-
lerde “özel ağaçlandırma” yaparken dikmelerine izin verilen “zeytinin”, gerçekte tarım/kültür 
bitkisi olan “zeytin” çeşidi olduğunu görmezlikten gelmektedir. Neden acaba ? 
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Öte yandan, Anayasanın 169. Maddesine göre, yalnızca; i) “Orman olarak mu-
hafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım a-
lanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler” ile  ii) 
“31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola-
rak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik,  gibi  çeşitli tarım alanlarında 
veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler” orman-
cılık düzeni dışına çıkarıldıktan sonra ormancılık dışı amaçlarla kullanılabile-
cektir. Oysa, tarım/kültür bitkisi çeşidiyle zeytin plantasyonu kurulmak üzere 
tahsis edilecek alanlar henüz Anayasanın öngördüğü biçimde bir değerlendir-
meye tutulmamış ve dolayısıyla da, en azından şimdilik orman sınırları dışına 
çıkarılmamış, halen “devlet ormanı” sayılan yerlerdir.  

Yapılmak istenen Anayasamızın 170. Maddesine aykırıdır, çünkü, bu mad-
deye göre; “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar gö-
rülmeyen” yerlerin yalnızca “orman içi köyler halkının kısmen veya tamamen 
bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu 
halkın yararlanmasına tahsis...” edilebilmesi olanaklıdır. Bu amacın dışında, 
bu gibi yerlerin ormancılık dışı bir amaca tahsis edilebilmesi, anayasal olarak 
olanaksızdır.  

Yapılmak istenen 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesine aykırıdır, 
çünkü, bu maddenin “B” bendine göre; “31.12.1981 tarihinden önce bilim ve 
fen bakımında orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden tarla, bağ, bah-
çe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı ve çam fıstığı) gibi çeşitli 
tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında ya-
rar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerleşim alanları...”, “orman” sınırları dışına çıkarılabilmektedir. 
Oysa, zeytin plantasyonlarına dönüştürülmesi için tahsis edilecek “bozuk or-
man” sayılan alanlar, daha önce de belirtildiği gibi henüz “orman” sınırları dışı-
na çıkarılmamıştır. 

Yapılmak istenen 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 57. Maddesine aykırı-
dır, çünkü, bu maddeye göre “Orman sahasını artırmak maksadıyla orman sı-
nırları içinde yangın ve çeşitli sebeplerle meydana gelmiş açıklıklarda; verimsiz, 
vasıfları bozulmuş ve amenajman planlarında toprak muhafaza karakteri taşı-
madığı halde muhafazaya ayrılmış orman alanları ile devlete ait olup orman ye-
tişme muhiti şartları bakımından elverişli olan yerlerde, köy tüzel kişilikleri ve 
diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından...” ağaçlandırma yapılması olanaklıdır. 
Oysa, zeytinciliğe tahsis edilebilecek “bozuk orman” alanlarında yeni ormanla-
rın yetiştirilmesi ve/veya “bozuk orman” alanlarının imar ve ıslah edilmesi ön-
görülmemekte; bu alanların, zeytin plantasyonlarına dönüştürülmesi amaçlan-
maktadır. Zeytincilik ve bu amaçla da herhangi bir alanı zeytin plantasyonuna 
dönüştürmek, orman yetiştirmek amacıyla ağaçlandırma yapmak değildir. Dola-
yısıyla da, bu işlemin 57. Maddenin “Orman sahasını artırmak” amacı ile doğ-
rudan ya da dolaylı olarak hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. 
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Yapılmak istenen 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 115. Maddesine de aykı-
rıdır, çünkü, bu maddeye göre yalnızca “Devlet ormanları üzerinde kamu yara-
rına yapılacak her türlü yapı ve tesisler için herhangi bir şekilde irtifak hakkı te-
sisi...”ne izin verilebilmektedir. Açıktır ki “bozuk orman” alanlarında zeytincilik 
yapılması bu kapsamda değerlendirilebilecek bir işlem değildir. 

Öte yandan, zeytin plantasyonlarında yoğun olarak verim artırıcı kimyasal kul-
lanılabilmekte, ormancılık bağdaştırılamayacak iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu 
uygulamaların, zeytinliğe dönüştürülmüş “bozuk orman” alanlarında ve çevre-
sindeki “verimli orman” orman ekosistemleri üzerinde olumsuz etkileri, çoğu 
durumda kaçınılmazdır. Kısacası, “bozuk ormanlarda” zeytincilik yapılması, en 
azından ekolojik yönden, deyiş yerindeyse “astarı yüzünden pahalı” bir işlemdir. 

Kaldı ki, tarım/kültür bitkisi “zeytin” ağaçlarının 
oluşturduğu topluluklar, orman ekosistemlerinin 
işlevlerini görememektedir… 

Ormanların, “ekosistem” özelliğini sürdürmesi durumunda, canlıların varlıkları-
nı sürdürebilmesi için gerekli ekolojik koşulların korunmasına yaşamsal önemde 
katkılar sağladığı bilinmektedir. Toprak ve su dengesinin korunması, orman e-
kosistemlerinin bu katkılarının başına gelmektedir. Kuşkusuz, her türlü bitki ör-
tüsü böylesi işlevleri az ya da çok görebilmektedir. Ancak, orman ekosistemle-
rinin bu işlevi görme düzeyi çok daha yüksektir. Sözgelimi, % 8-9 eğimli bir ara-
zide 20 cm kalınlığında bir toprak kütlesinin su erozyonuyla taşınabilmesi için; 

• Pamuk tarımı yapılan alanda 21; 
• Mısır tarımı yapılan alanda 50; 
• Münavebeli tarım yapıldığında 67;  
• Hiçbir biçimde ekilmeyen bir alanda 15 bin; 
• Ormanla kaplı bir alanda 27,4 bin ve 
• Sürekli olarak çayırlarla kaplı bir alanda 171,5 bin 

yıl geçmesi gerekmektedir.1 Buna karşılık, bir başka araştırmanın bulgularına 
göre de; zeytinliğe dönüştürülmüş % 30’dan daha eğimli alanlarda toprak taşlı-
lığı ve sularla taşınan toprak miktarı artmış; su tutma kapasitesi azalmıştır.2 

 

 

                                                 
1 İlhan AKALAN-Orhan DOĞAN, “Türkiye’de Toprak Erozyonun Boyutları, Sorunları ve 

Çözümler”, Toprak-İnsan ve Çevre Sempozyumu, 3-4 Haziran 1991, TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası, Ankara. S: 26.  

2 Renan TUNALIOĞLU, Türkiye’de Zeytin-Orman İlişkilerinin Çeşitli Açılardan İnce-
lenmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İzmir, 1991; s:  25 
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SONUÇ: “3. Zeytin–Orman Meydan Savaşı” nı 
ormanlarımız kazanmalıdır !  

Görünüşe bakılırsa, zeytinciler ve zeytinyağcılar, “3. Zeytin–Orman Meydan 
Savaşı”nda çok daha örgütlü. Anlaşılan, önceki girişimlerden önemli dersler çı-
karmışlar. Ayrıca, yine görünüşe bakılırsa, kendilerine, “kraldan çok kralcı” ke-
silebilecek “yetkin” yandaşlar da bulmuşlar. Ne var ki, bu aşamada 1982 Ana-
yasası ve 6831 sayılı Orman Kanunu bile ormanlardan yana. Bir de, ormanlarla 
gerçekten de gönül bağı bulunanlar doğa ve orman popülizmiyle oyalanmak ye-
rine gönüllerinin yanı sıra akılları, bilgileri ve eylemleriyle ormanların safında 
yerlerini gerektiğince bir alabilse, bu “meydan savaşından”, en azından daha az 
zararla çıkılabilecek. Bu, olanaklı mı; evet olanaklı: Anımsanacağı gibi konu 
şimdilerde Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun gündeminde. Açık-
tır ki, bu düzlemde “Hukukun Üstünlüğü” ve Yargının Bağımsızlığı” ilkelerinin 
gözetilmesini beklemekten öte bir çabaya girmek olanaksız. Ancak, bu düzlem 
dışında da yapılması gerekenler, yapılabilmesi olanaklı olanlar var.  

Türkiye’de tüm ormanların gözetilmesinden¸”devlet ormanı” sayılan alanların 
korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesinden sorumlu olan Çevre ve Orman 
Bakanlığı, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na başvurarak “safını” 
belirlemiştir. Anayasanın 135. maddesine göre “kamu kurumu niteliğinde mes-
lek kuruluşu” sayılan TMMOB Orman Mühendisleri Odası da bu “safta” yerini 
almıştır. “Kamuya yararlı” derneklerden sayılan Türkiye Ormancılar Derneği, 
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği vb kitle örgütleri ile orman 
fakültelerinin ise hangi “safta” yer aldıkları bilinmiyor. Bu nedenle, sorumluluk 
büyük ölçüde yurttaşlarımıza düşüyor. Yurttaşlarımız, basınımız, sendikaları-
mız, kooperatiflerimiz vb oluşumlarımız, sözgelimi; 

1) başta 9 orman fakültesi olmak üzere üniversitelerin ilgili fakülte 
ve bölümlerine, araştırma enstitülerinden ve TÜBİTAK’tan; 

 ormanlarda doğal olarak yetişebilenler ile tarım/kültür bitkisi 
olarak değerlendirilmekte olan “zeytin” ağaççığı/ağacı arasın-
daki farklılıkların;  

 doğal orman ekosistemlerinde tarım/kültür bitkisi olarak de-
ğerlendirilmekte olan “zeytin” ağaççıkları/ağaçlarıyla zeytinci-
lik yapılmasının ekolojik etkilerinin  

tüm boyutlarıyla ortaya konulmasına yönelik inceleme ve araştır-
maları yapmaları ve bulguları kamuoyuyla paylaşmaları için istek-
lerde bulunabilir; 

2) Çevre ve Orman Bakanlığı üzerinde;  

 “orman” sayılacak arazilerin sınırlarını belirleme çalışmalarının 
bitirilmesi ve tapuya tescil edilmesi,  
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 “orman” sayılan arazilerdeki ekosistemlerin her türlü ekolojik 
özelliklerinin ve değişme dinamiklerinin ortaya konulması,  

 “orman” sayılan arazilerin nerelerinin hangi amaçlarla yöneti-
leceğine açıklık getirilmesi,  

 “orman” sayılan arazilerin yönetim amaçlarının ekolojik sorun-
ların önlenmesi ve ülkesel güvenliğin sağlanması dışında hiçbir 
nedenle değiştirilmemesi için hukuksal düzenlemelerin gerçek-
leştirilmesi;  

 ormanların yönetimiyle ilgili her türlü veriye ve bilgiye sınır-
sızca ulaşabilme olanaklarının sağlanması 

için yeterince kararlı, sürekli ve etkili demokratik baskılar üretebilir. 

Görüldüğü gibi, ormanlarımızın başta “3. Zeytin–Orman Meydan Savaşı”ndan 
en az zararla çıkabilmesi için de son derece zorlu ve bir o denli de uzun soluklu 
uğraşların verilmesi gerektiriyor. Verilmezse eğer, ormanlarımız turizmciler, 
madenciler, enerjiler, vakıf üniversiteleri gibi zeytincilerin de insaflarına terke-
dilmiş olacaktır. Ne yazık ki, ormanlar onlarla başedebilecek donanıma sahip 
değil. Değil ama dostları da mı yok? Ben olduğuna inanıyorum. Yanılıyor mu-
yum acaba? 

Yanılmıyormuşum... 

Evet, yanılmıyormuşum: TC Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu  zeytincilerin 
çabalarını, en azından şimdilik sonuçsuz bıraktı çünkü. Kurul, 28.12.2006 tari-
hinde oyçokluğuyla; 

"...ağaçlandırma yapılırken orman sisteminin korunması için asli or-
man ürünü veren ağaçlara öncelik vermeyip asli orman ürünü veren 
ağaçlar yanında tali orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklardan sayılan 
zeytin ağacina da yer veren Ağaçlandırma Yönetmeliği'nin 14. Madde-
sinin (b) bendinde yasaya uygunluk bulunmamaktadır. Bu durum göz 
önüne alındığında anılşan Yönetmeliğe dayalı olarak yapılan ve orman 
alanlarının bizzat Orman bakanlığı eliyle zeytinlik haline dönüştürül-
mesi yönündeki protokol de hukuka uygun bulunmaktadır. ... Açıklanan 
nedenlerle davalı idarenin (yani Çevre ve Orman Bakanlığı'nın-YÇ) 
temyiz isteminin reddi(ne)..." 

reddine karar vermiştir. Vermiştir, ama, Çevre ve Orman Bakanlığı da yeni bir 
Yönetmelik hazırlığına başlamıştır. 

*** 

 

 




