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ÝÇ ÝNDEKÝLER                                     

         EDÝTÖRDEN

Yaz bitiyor, orman yangýnlarý 

gündemi meþgul etmeye devam ediyor. 

Önceki  sayýda Gülnar yangýný  

gündemdeydi. Bu sayý baskýya girerken 

büyük Antalya yangýnýnýn yankýlarý hala 

devam etmekte. Önceki sayýda “yangýnlarda yanan alanýn 

tamamý kamuoyuna açýklanmadýðý bir kýsmýnýn gizlenmekte 

olduðu” þeklinde bir söylenti olduðundan bahsetmiþtik. Bunun 

doðru olduðu Orman Mühendisleri Odasý ve Türk Tarým 

Orman Sendikasýnýn hazýrladýðý raporlarla ortaya kondu. 

Toplam yanan alan Tarým Orman sendikasýnýn raporuna 

göre 22500 ha OMO'nýn raporuna göre ise 16925 ha 

orman zarar görmüþtür. Oysa resmi açýklama 4500 ha 

civarýnda orman yandýðýydý. Ormancýlýk örgütünün yaptýðý 

bu kamuoyunu yanýltma giriþimi meslektaþlarýmýzýn yangýnla 

savaþýmýndaki baþarýsýna gölge düþürmektedir. Ülkemiz 

orman yangýnlarýnýn sýk sýk yaþandýðý bir coðrafyada yer 

almaktadýr. Son yýllarda yaþanan kuraklýklar yangýn riskini 

daha da artýrmaktadýr. Bu gerçek görülüp buna göre 

önlemlerin alýnmasý daha doðru bir yaklaþým olacaktýr.

Bu sayýda aðýrlýklý olarak yangýn konusunu irdeledik. 

Yangýn konusunda Yücel Çaðlar'ýn makalesi dikkat çekici. 

Ayrýca Yargýtay 20. Dairesi Onursal Baþkaný Ferruh 

Atbaþoðlu'nun 2/A ve 2/B ile ilgili yapýlmak istenen yasa 

deðiþikliðine iliþkin çok önemli uyarýlarý ve tespitleri var. Sayýn 

Atbaþoðlu'nun yazýsý bu anlamda çok önemli. Bu sayýdaki 

doðal varlýklarýmýzýn tanýtýldýðý köþemizin konuðu Kýzýlgerdan 

ya da Nar bülbülü olarak tanýnan Erithacus rubecula. Köþe 

önceki sayýlarda olduðu gibi Dr. Kaan Özkazanç tarafýndan 

hazýrlandý. Dr. Neþat Erkan 50. yaþýný geride býrakan Batý 

Akdeniz Ormancýlýk Araþtýrma Müdürlüðünü tanýtýyor bu 

sayýda. Cemal Gültekin'in kapalý tohumlu aðaç ve çalýlarýn 

eþey özelliklerine iliþkin yazýsý Dr. Saime Baþaran tarafýndan 

edit edildi. Bilimsel yazýlarý denetleyen hakemlere ve bu 

sayýya katký saðlayan yazarlara sonsuz teþekkürlerle. 

Derneðimiz üyesi Prof. Dr. Uçkun Geray önemli bir 

rahatsýzlýk geçirmiþtir. Kendisine geçmiþ olsun dileklerimizi 

sunuyoruz. Bir an önce saðlýðýna kavuþmasý tek dileðimizdir. 

Doç. Dr. Sezgin ÖZDEN
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Ülkemiz ormanlarýnýn % 60'ý Ege ve Akdeniz 
sahillerindedir. Çoðunluðu ibreli aðaç türlerinden 
oluþan bu ormanlar yangýna karþý çok hassastýr. Kurak 
ve sýcak mevsimlerde yangýnýn çýkmasýný önlemek 
olanak dýþýdýr. Her yýl ülkemizde ortalama 1500 
civarýnda orman yangýný çýkar ve çoðunluðu ilk anda 
söndürülür. Zaman zaman da bazý nedenlerle yangýn 
büyür ve binlerce hektar orman alaný kül olur. 

Büyük yangýnlardan sonra kamuoyunda sert 
bir tepki gösteriliyor ve olay çok kýsa süre sonra 
unutuluyor. Örneðin Gülnar yangýný sonrasý oluþan 
tepkiler hemen yok oldu. Manavgat yangýnýnýn çok 
daha büyük alaný yok etmesi, 5 gün süresince 
kamuoyunda çeþitli tepkilere neden oldu. Hatta 
hükümet yangýn hasarlarýnýn giderilmesi için acil 
yardým programý hazýrladý. Ne yazýk ki bu tür tepkiler ve 
çabalar kýsa süre sonra unutuluyor.

Bu facialardan sonra orman teþkilatýnýn ve 
ormancýlýk meslek kamuoyunun orman yangýnlarý ile 
mücadelenin yeniden bir deðerlendirmesini yapmasý 
gerekir. Siyasi saplantýlara girilmeden, siyasi rant 
hesaplarý yapýlmadan meslek kamuoyunca yangýn 
konusunda birlikte bir çözüm bulma ortamý 
yaratýlmalýdýr.

2003-2004 yýllarýnda yangýn sayýsýnýn düþük 
olmasý, büyük bir yangýnýn meydana gelmemesi ve 
yanan alanlarýn az olmasý, 59. Hükümetin Orman 
Bakaný Sayýn Osman PEPE tarafýndan polemik konusu 
yapýldý. 2005 ve 2006 yýllarýnda da bu yönde büyük bir 
facia yaþanmamasý üzerine sayýn bakan hükümetinin 
aldýðý önlemlerle yangýn sorununu çözdüðünü sýk sýk 
kamuoyuna açýkladý. 2007 yýlýnda orman yangýnlarýna 
iliþkin rakamlar yüksek çýkýnca bu kez hava þartlarýnýn 
çok anormal seyrettiði gibi gerekçelerin arkasýna 
sýðýnýldý.

Oysa 1999-2002 yýl larýnda yangýn 
harcamalarýnýn döner sermayeden genel bütçeye 
aktarýlmasý, bütçe olanaklarýnýn iyileþtirilmesi, idari ve 
teknik yapýnýn güçlendirilmesi ile orman yangýnlarý ile 
yapýlan mücadelenin ciddi adýmlarý zaten atýlmýþtý. 
Bunun sonucunda 2002 yýlýnda da çok az bir orman 
alaný yanmýþtý. Buna raðmen 2007 yýlýna kadar orman 
yangýnlarý ile mücadelede çok büyük bir baþarý 
saðlandýðý, siyasi irade tarafýndan dile getirilmiþtir. Bu 
durumu bilen ya da bilmesi gereken ormancýlýk üst 
yönetimi de sayýn bakanlarýnýn bu söylemlerine karþý 
hiçbir tepkide bulunmamýþlardýr. Osman PEPE baþarýlý 
ise, Sayýn Veysel EROÐLU baþarýsýz mý olacak? Bu 
konunun sorumlusu ormancýlýk üst yönetimi ve 

ORMAN YANGINLARI ÝLE MÜCADELE 

YENÝDEN DEÐERLENDÝRÝLMELÝDÝR
ormancýlýk örgütü nerede? Niçin bu siyasi polemiklerin 
arkasýna sýðýnýlýyor?

Yangýnla mücadele bilgi, birikim ve deneyim 
isteyen bir konudur. Yangýn sorumlusu ya da yangýn 
amiri konunun uzmaný olmalý, uzun süre bu görevde 
kalmalýdýr. Deneyimli orman iþletme müdürleri ya da 
yangýn konusunda uzman teknik elemanlar, yangýnýn 
çýkmasý olasý yerleri dahi tahmin ederek hazýrlýklý 
olurlar. Ayrýca yangýnda görevlendirilecek personel de 
eðitilerek, bu kiþilerin de uzun süre bu görevde kalmasý 
saðlanmalýdýr. Yýllardýr eleþtirilmesine ve önerilmesine 
karþýn bu tür bir uygulama baþlatýlamamýþtýr. Yanan 
ormanlarda, l iyakaten yapý lmasý  gereken 
görevlendirmeler yerine, siyaseten yapýlan atamalarýn 
da payý vardýr. Bu konuda hiç deneyimi olmayan 
yönetici ler yangýna müdahale durumunda 
kalmaktadýr, bu da sorun yaratmaktadýr. Yangýn 
söndürme konusunda deneyimi olmayan bölge 
müdürü, hatta genel müdür dahi YANGIN AMÝRLÝÐÝ 
yapmamalýdýr. 

Yangýnla mücadelede en önemli konu erken 
müdahaledir. Ýlk müdahalede insan gücü etkili 
olmaktadýr. Bu nedenle ilk müdahalede helikopterlerin 
önemi büyüktür. Yangýn ekibi ve ekipmanýnýn hemen 
yangýn mahalline taþýnarak, yangýnýn büyümesi 
önlenebilir. Aldýðýmýz duyuma göre Manavgat 
yangýnýnda gözetleme kulesi yangýný anýnda görmüþ 
ve ilk müdahale ekiplerini harekete geçirmiþtir. Ancak 
ekiplerin yangýn yerine uzak olmalarý nedeniyle 
müdahalede gecikilmiþ ve yangýn büyümüþtür. 

Uçak her büyük yangýndan sonra gündeme 
getirilmektedir. Ancak, ilerleyen ve rüzgarýn da 
körüklediði bir yangýnda uçaðýn müdahalesi etkin 
olamamaktadýr. Nitekim ABD ve Akdeniz ülkelerinde 
çok fazla uçaða raðmen yüzbinlerce hektar orman kül 
olmuþtur.

Basýnda, geçmiþ yýllarda yangýn söndürmede 
bu kadar imkânlar yokken bile, geniþ orman alanlarý 
yanmamýþtý gibi eleþtiriler yer almaktadýr. Bu 
eleþtirilerde de bir haklýlýk payý bulunmaktadýr. Çünkü 
geçmiþte “Bölüm” denilen belirli büyüklükteki orman 
alanlarýnýn sorumluluðu, orman muhafaza 
memurlarýna verilir ve bu kiþiler de orman içi köylerde 
ikamet ederlerdi. Yangýn çýktýðýnda orman muhafaza 
memuru, birlikte yaþadýðý bu köylüleri, yangýn 
mahalline götürerek ilk müdahaleyi yaparlardý. 
Genellikle de yangýn, erken müdahale sonucu 
büyümeden söndürülürdü. Son yýllarda orman 
muhafaza memuru okullarý kapatýlmýþ, bu memurlarýn 
çoðu emekli olmuþ kalan az sayýdaki memur da iþletme 
merkezlerinde görevlendirilmiþ ve orman ile iliþkileri 

BAÞYAZI
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TOD YÖNETÝM KURULU

boðazlar egemenliðinin güncellenmek üzere uluslar 
arasý tanýnma ve yinelenmesi.

29 Haziran 1939 Hatay Millet Meclisi 
anavatana katýlma kararý alýr.

T.B.M.M. 7 Temmuz 1939 gün 3711 sayýlý 
yasa ile Hatay Vilayeti kuruluþunu kararlaþtýrýr.

18 Temmuz 1939 günü Hatay Valiliðine 
atanan Þükrü SÖKMENSÜER Hatay’a ulaþýr ve son 
Fransýz birliði Hatay’dan ayrýlýr.

27 Mayýs 1960 Devriminin oluþturduðu 
Çaðdaþ, Demokratik, Yeni ve Hukuk Devletini 
hedefleyen “ANAYASA” oylamaya olan %81 katýlýmýn 
%61,5 evet oyu ile kabul edilir.

T.C. Silahlý Kuvvetleri’nin Garanti Sözleþmesi 
III. Maddesine dayalý giriþimi.

1950’lerde oluþan baðýmsýzlýk istemli Türk-
Rum ortak devletinin 1963’te Rumlar tarafýndan 
bozulmasý ile ada da karýþýklýklar artar. Makarios 
Egemenliðindeki yapý bile bozularak Kýbrýs Türk 
halkýna yönelik saldýrý ve katliamlar yoðunlaþýr.

T.C. Katliamlarý önlemek ve soydaþlarýný 
savunmak üzere Garanti Sözleþmesi ahkkýný 
kullanarak katliamý durdurma harekatýna baþlar.

23 Temmuz 1939 Hatay’ýn Anavatan’a 

Katýlmasý

9 Temmuz 1961 T.C.’nin Çaðdaþ 

Anayayasasýnýn Halk Oyuna Sunumu 

20 Temmuz 1974 Kýbrýs Barýþ Harekatý

kesilmiþtir. Bu nedenle köylülerin yangýn mahalline 
götürülmesi güçleþmiþtir.

Yangýn Ýlk Müdahale Ekiplerinde çalýþanlar 
yaþlanmýþ ve hareket kabiliyetini kaybetmiþlerdir. Son 
yýllarda bu kadrolara, ya bu iþe ve ormancýlýða yabancý 
olan kiþiler görevlendirilmiþ, ya da politik amaçlarla bu 
iþle ilgisi olmayan elemanlar alýnmýþtýr.

Derneðimiz yýllardýr yangýnla mücadelenin 
bilimsel ve teknik ölçütlere göre yapýlmasýný savunmuþ 
ve bu konuda yayýnladýðý “Orman Yangýný Tehlikesinin 
Düþürülmesinde Denetimli Yakma Tekniðinin 
Uygulama Olanaklarý” konulu kitabý özellikle yangýna 
hassas yörelerdeki orman iþletmelerine göndermiþtir. 
Yýllardýr da yangýn konusunda bir Araþtýrma Enstitüsü 
kurulmasý önerilmektedir.

Artýk, yangýnla mücadele, siyasi polemik 
konusu olmaktan çýkarýlmalý, konuya meslek taassubu 
ile de yaklaþýlmamalýdýr. Yangýnýn zararý ekosistem 
olarak deðerlendirilmelidir. Yanan iyi orman tanýmý 
niçin kullanýlmaktadýr? Yanan alanýn küçük 
gösterilmesi için mi? Yanan alanlarýn küçük 
gösterilmesinden de vazgeçilmelidir. 8-10 bin ha 
olarak tespit edilen Gülnar yangýný basýna sürekli 
1000 ha olarak bildirilmiþtir. Manavgat yangýný da 15-
20 bin ha civarýnda tahmin edilmektedir ve günlerce 
4000 ha olarak bildirilmiþtir. Yangýndan ve yanan 
alanlarýn büyüklüðünden bu meslek kamuoyu sorumlu 
tutulamaz. Eðer bu süreçte ihmali ve hatasý olan 
yönetici varsa, bu da açýkça sorgulanmalýdýr. 

Türk ulusu yangýnla mücadele konusunda 
çok büyük fedakârlýklara katlanmaktadýr. Yanan 
ormanlar tüm ulusun ortak deðerleridir ve bu facialara 
ulusça sahip çýkýlmalýdýr. O nedenle yanan orman 
alanlarýna iliþkin gerçek deðerler olduðu gibi 
açýklanmalý, bu facialar kamuoyu ile paylaþýlmalý ve 
kamuoyunun desteði saðlanmalýdýr. Yangýna 
müdahale eden yetkililer de uluorta söylemlerle 
meslek kamuoyunu rencide edici polemiklere neden 
olmamalýdýr.

Derneðimizce yýllardýr bu konuda öne sürülen 
önlemler kýsaca aþaðýdaki gibidir.

Yangýn bölgesinde uzun süre çalýþmýþ 
deneyimli teknik elemanlara görev verilmelidir. Bu 
konuda yeterince deneyimli teknik eleman 
bulunmaktadýr. Yeter ki bu elemanlara görev, yetki ve 
sorumluluk verilsin.

Yangýn konusunda deneyimli personel sýk sýk 
yer deðiþtirmemelidir.

Orman Muhafaza Memurluðu Okullarý 
yeniden açýlmalý, orman muhafaza memurlarýna 
geçmiþte olduðu gibi yetki ve sorumluluk verilmelidir,

Ya n g ý n  i þ ç i l e r i n i n  a l ý n m a s ý n d a ,  
görevlendirilmesinde politik tercihler yapýlmamalýdýr.

Ýlk müdahale ekiplerinin sayýsý arttýrýlmalýdýr.

Deneyimli olmayan yetkililerin yangýna 
müdahale etmesi önlenmelidir.

YAKIN TARÝHÝMÝZDE 
TEMMUZ

 
Askýda Kalan 1. Meþrutiyet Anayasasýnýn 

yeniden uygulamaya alýnmasý ve basýnda sansürün 
kaldýrýlmasý giriþimi
 

* Vatan biri bütündür bölünemez.
*Millet her türlü yabancý iþgal ve 

müdahalesine karþý top yekün kendisini savunacak ve 
direnecektir.

* Milli gücü kullanmak ve milli ieadeyi hakim 
kýlmak temel ilkedir.

* Manda ve himaye kabul olunamaz.

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde oluþan 
ilkelerle banimsenen koþul ve ilkelerin kabulü.

Baþ Komutan Mustafa Kemal Paþa’nýn 
Ankara’dan ayrýlýp Afyon cephesine gitmesi.
 

Ulusal And Sýnýrlarý içinde oluþan T.C. 
Devletinin; Baðýmsýzlýk, Egemenlik ve Bütünlüðünü 
içeren ilke ve haklarýnýn Uluslar Arasý TAPU BELGESÝ

Lozan’da oluþan uzlaþmanýn 1930’lu yýllarda 
oluþanb koþullarla uyarlanmak amacýyla Türkiye’nin 

23 Temmuz 1908 

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi

Anadolu ve Trakya’yý  Kapsayan 

Baðýmsýzlýk ve Egemenlik Giriþimi

18 Temmuz 1920 BMM'de Misak-ý Milli 

Yemini

21 Temmuz 1922

24 Temmuz 1923 Lozan Barýþ Andlaþmasý

23 Temmuz 1936 Montrö Sözleþmesi
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YENÝ BÝNAMIZA KAVUÞUYORUZ...

1971 yýlýnda yapýlan Olaðanüstü Genel 
Kurul kararý ile yýkýlýp yeniden yapýlmasý kararlaþtýrýlan 
Dernek binamýzýn, yýllar süren serüveni, Aðustos 2008 
ayý sonunda sonuçlandý, yeni binamýzýn inþaatý 
tamamlandý.

Bu konuda özellikle Nisan 2002'de yapýlan 
Genel Kurul kararý uyarýnca ciddi bir çaba içerisine 
girildi. Çeþitli seçenekler denendi ve sonunda arsa 
karþýlýðý ihale konusu tek çýkar yol olarak kaldý. Yapýlan 
iki ihale sonunda ve 12 Kasým 2005 tarihinde bu konu 
ile ilgili olarak yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul kararý 
doðrultusunda 2 Þubat 2006'de sözleþme imzalandý. 
Sözleþmede binanýn bir “Kültür Sitesi” olmasý 
amaçlanmýþtý. Ancak sözleþmeden sonra çeþitli 
sorunlar yaþandý. Özel çýkar umudunda olan bazý 
kuruluþlar ve Çankaya Belediyesi, binamýzýn tarihi 
deðeri olduðu gerekçesiyle yýkýmýný engellemek 
istediler. Anýtlar Kurulundan bu tür bir karar 
çýkmayýnca bu kez Çankaya Belediye Meclisi, aldýðý bir 
kararla binamýza el koymak istedi ve yýkým izni 
vermedi. Mahkemeden bu meclis kararýnýn “hukuk 
dýþý” olduðuna iliþkin bir karar alýndýktan sonra 
binamýzýn yýkýmý gerçekleþtirildi ve Kasým 2007'de 
temel atýldý. Bu nedenlerle inþaatta iki yýla yakýn bir 
gecikme oldu. Bu süreçte çýkarýlan “Yangýn 

içerisinde alan kayýplarýna neden oldu. Otopark 
Yönetmeliði ise sadece binada faaliyette bulunacak 
kiþilerin ihtiyacý için trafiðe kapalý alanda dört kat 
olarak yapýlan otopark, Kültür Projesi oluþumunu 
ortadan kaldýrdý. Firma ile yeni bir “Ek Sözleþme” 
imzalandý ve Ana Sözleþmede kültür sitesi için verilen 
intifa hakký kaldýrýldý. Bundan böyle bu katlarýn 
sinemalar, otopark ya da herhangi bir kullaným 
nedeniyle getireceði gelir baþlangýçtan itibaren Dernek 
ve firma arasýnda yarý yarýya paylaþýlacak.

Bu süreçte çeþitli engeller ve sorunlar aþýldý 
ama bu durum maddi-manevi bazý kayýplara neden 
oldu. Yasal yollardan yapýlan mücadelenin faturasý aðýr 
oldu. Dernek gereksiz yere maddi kayýplara uðradý. Asýl 
önemlisi, bazý üyelerimizin Dernek Yönetim Kurulunu 

yýpratmak uðruna bina konusunda Derneði bu 
kayýplara uðratmalarý oldu. Gerek Çankaya 
Belediyesine, gerekse çeþitli kuruluþlarla basýna 
yaptýklarý gerçek dýþý ve çirkin söylemlerle bina 
inþaatýnýn gecikmesine neden oldular. Bizleri asýl üzen 
de bu oldu.

Binanýn bu tür olumsuzluklara raðmen, 
Derneðimize ve Kýzýlay'a yakýþýr ve yaraþýr þekilde 
inþasýna özen gösterildi. Bu konuda ortaðýmýz olan 
firma sahibinin de binada hak sahibi olmasý ve yapsatçý 
þeklinde deðerlendirmemesi, binada kullanýlan tüm 
malzemelerin en iyi kalitede olmasýný saðladý. 

2002 yýlýndan beri bina inþaatý konusunda 
bizleri destekleyen, çalýþmalara omuz veren, katký 
koyan tüm üyelerimize teþekkür ederiz.

Bu bina, yönetim kurulu üyelerinin ve bu 
çabayý destekleyen üyelerin deðil, Dernek aleyhine 
faaliyette bulunan, binayý Çankaya Belediyesine peþkeþ 
çekmek isteyen üyelerimizin de malýdýr. Ümit ederiz ki 
bundan böyle bu tür çirkinliklere neden olunmaz.

B i nam ý z ý n  ü y e l e r im i z e  v e  me s l e k  
kamuoyumuza hayýrlý olmasýný diler, saygýlar sunarýz.
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Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, 
pazar akþamý Menderes ilçesine baðlý Dereköy 
mevkisinde baþlayan orman yangýnýnýn tamamen 
kontrol altýna alýndýðýný ve soðutma çalýþmalarýnýn 
tamamlandýðýný bildirdi.

Kahveci, rüzgar nedeniyle kýsa sürede 
büyüyen ve geniþ bir alanda etkili olan yangýnýn 
söndürme çalýþmalarýna 600'ü aþkýn görevlinin, Ýzmir 
ve çevre illerden gelen söndürme ekipleriyle birlikte 
yerden, uçaklar ve helikopterlerle de havadan 
müdahale ettiðini söyledi.

Ýzmir Orman Bölge Müdürlüðüne ait 
ekiplerin, tedbir olarak bir kaç gün daha bölgede 
bu lunacað ýn ý ,  ancak  yang ýn ýn  tamamen 
söndürüldüðünü dile getiren Kahveci, ''Yangýn 
tamamen kontrol altýna alýndý, soðutma çalýþmalarý da 
tamamlandý. Yangýndan 700 hektarlýk alan zarar 
gördü'' dedi.

Menderes'in Dereköy mevkisinde pazar 
akþamý baþlayan orman yangýný, rüzgarýn etkisiyle kýsa 
sürede büyümüþ, yangýnýn tehdit ettiði Çileme, Þaþal, 
Çamköy, Eþen ve Deli Ömerli köyleri boþaltýlmýþtý. 
Sabah saatlerine kadar devam eden yangýnýn kýsmen 
kontrol altýna alýndýðý noktalarda boþaltýlan köylerin 
sakinleri evlerine dönmüþtü.

Sabah 22.07.2008

Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, Gülnar'daki Orman Yangýnýnýn Büyük 
Ölçüde Kontrol Altýna Alýndýðýný Bildirdi.

EROÐLU: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, 
Gülnar'daki orman yangýnýnýn büyük ölçüde kontrol 
altýna alýndýðýný bildirdi. 

Baþkanvekili Güldal Mumcu baþkanlýðýnda 
toplanan Genel Kurulda, milletvekilleri, gündemdýþý ve 
yerinde söz alarak, Mersin'in Gülnar ilçesinde 
meydana gelen yangýný dile getirdi. 

Konuþmalara yanýt veren Çevre ve Orman 
Bakaný Veysel Eroðlu da Gülnar'daki yangýnýn 7 
Temmuzda baþladýðýný, helikopterlerin 10 dakika 
içinde bölgeye hareket ettiðini, kendisinin ve bazý 
bölge milletvekillerinin yangýn yerinde incelemelerde 

bulunduðunu hatýrlattý. 

Yangýn nedeniyle maddi kayýplar olduðunu, 
devletin bu yaralarý saracaðýný kaydeden Bakan 
Eroðlu, ''Bölge insanlarýna acil yardým için Baþbakanlýk 
makamýndan 1 milyon YTL Mersin Valiliðine intikal etti'' 
dedi. 

Eroðlu, bakanlýðý ile Bayýndýrlýk ve Ýskan 
Bakanlýðýnýn, diðer zararlarýn karþýlanmasý için çalýþma 
yapacaðýný da bildirdi. 

O r m a n  y a n g ý n l a r ý n ý n  i h m a l d e n  
kaynaklandýðýna dikkati çeken Eroðlu, vatandaþlardan 
bu konuda hassasiyet göstermesini istedi. 

Menderes'teki orman yangýný 
tamamen kontrol altýna alýndý 
11:48 

'nýn Kaþ ilçesi Patara beldesinde çýkan 
orman yangýný kontrol altýna alýndý. 

 ve ilçelerinde de 18 farklý noktada 
orman yangýný çýktý; 16'sý kontrol altýna alýndý. Ýzmir'in 
Çeþme ilçesi Alaçatý mevkiinde çýkan orman yangýný 
ise kontrol altýnda.
 

Gelemiþ köyündeki otluk alanda baþlayan 
yangýn, kýzýlçam ve makilik aðaçlarýn bulunduðu Özel 
Çevre Koruma Bölgesi'ne sýçradý. Yerleþim yerlerini 
de etkileyen yangýnda, 3 ev kullanýlamaz hale geldi, 1 
otel ve bazý evlerin dýþ cepheleri zarar gördü. 
Bölgedeki turistlik tesisler tahliye edildi. Yangýna çok 
sayýda arazözle karadan müdahale edildi. Antalya Vali 
Vekili Hasan Özhan, sabah erken saatlerde havadan 
bir helikopterin de destek verdiði çalýþmalar 
neticesinde, yangýnýn kontrol altýna alýndýðýný bildirdi. 
Özhan, ekiplerin bölgedeki soðutma çalýþmalarýna 
baþladýklarýný, þu ana kadar yaklaþýk 100 hektarlýk 
alanýn zarar gördüðünü kaydetti.

Muðla Orman Bölge Müdürü Ýbrahim Aydýn, 
Muðla Merkez, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalaman, 
Yataðan ve Köyceðiz'de 18 farklý yerdeki yangýnlardan 
16'sýnýn ekiplerin havadan ve karadan yaptýðý baþarýlý 
müdahaleyle tamamen kontrol altýna alýndýðýný 
söyledi.
 

, Köyceðiz'in Ekincik Koyu'ndaki yangýna 
müdahale çalýþmalarýnýn, bölgedeki vatandaþlarýn da 
desteðiyle devam ettiðini söyledi. Aydýn, yangýnlarda 
ilk tespitlere göre toplam 8 hektar ormanlýk alanýn 
zarar gördüðünü bildirdi.

Antalya

Muðla

Kaþ:

Muðla:

Aydýn
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uçak, 2 helikopter, 16 dozerle müdahale edildi. 
 

Bir yangýn haberi de Zonguldak'tan geldi. 
Ereðli ilçesine baðlý Bölücek köyünde çýkan yangýný 
söndürme çalýþmalarý sürüyor. Akþam saatlerinde 
bozuk kestanelik orman alanýnda anýzdan çýktýðý 
tahmin edilen yangýnda söndürme çalýþmalarý, 
rüzgarýn etkisi ve bölgenin engebeli olmasýndan 
zorlukla yapýlabiliyor. Yaklaþýk 3 hektarlýk alanda 
devam eden yangýna Ereðli Orman Ýþletme Müdürlüðü 
ve ilçe belediyesi itfaiye ekipleri ile askeri birlikler ve 
vatandaþlar müdahalede bulunuyor. Söndürme 
çalýþmalarýnda iþ makineleri de kullanýlýyor.            

Ereðli:

 
Muðla'nýn Marmaris ilçesi Osmaniye köyünde 

de orman yangýný çýktý. Yangýna, Marmaris Orman 
Ýþletme Müdürlüðü'ne ait çok sayýda arozöz ve orman 
iþçisi müdahale ediyor.
 

Ýzmir'in Çeþme ilçesi Alaçatý mevkiinde ise, 
otluk ve makilik alanda çýkan yangýn kontrol altýna 
alýndý. Bölgede bulunan 5 arozöz soðutma 
çalýþmalarýna devam ediyor. Yangýnda, Ahmet Piriþtina 
Hatýra Ormaný kýsmen zarar gördü. Yetkililer, yangýnda 
ne kadar alanýn zarar gördüðünün henüz 
belirlenmediðini, incelemelerin sürdüðünü kaydetti. 
Yangýna Ýzmir Orman Bölge Müdürlüðü'ne baðlý 3 

Marmaris:

Çeþme:

Mersin'in Gülnar Ýlçesinde, Pazartesi Günü 
Öðle Saatlerinde Baþlayan ve Ancak Üçüncü Gün 
Kontrol Altýna Alýnan Yangýnda, Yaklaþýk 

 Zarar Gördü.
Bin Hektar Kýzýlçam Ormaný ile 
12 Bin 400 Dekar Tarým Alaný

ersin'in Gülnar ilçesinde, pazartesi günü öðle 
saatlerinde baþlayan ve ancak üçüncü gün 
kontrol altýna alýnan yangýnda, yaklaþýk bin M

hektar kýzýlçam ormaný ile 12 bin 400 dekar tarým 
alaný zarar gördü. 

Geçen pazartesi günü baþlayan ve saatte hýzý 
70 kilometreye ulaþan rüzgar nedeniyle hýzla yayýlan 
orman yangýný, Gülnar ilçesinin güneyinde yer alan 
Delikkaya köyü baþta olmak üzere çok sayýda yerleþim 
birimine sýçradý. 

Delikkaya'da 38, Kavakoðlu'nda 9, 
Tepeköy'de 6, Korucuk'ta 4, Beydili'de 2, Ulupýnar ve 
Emirhacý'da birer ev, yangýnda zarar görürken, 
yangýnýn merkez noktasý konumundaki Delikkaya'da 
Hatice Kýrlangýç (84) ile torunu Hatice Bulut (16) 
yanarak hayatýný kaybetti. Ayný aileden Fatma Bulut 
aðýr yaralandý. 

Bu arada, hastanelere çoðunluðu dumandan 
zehirlenme olmak üzere 60'a yakýn kiþi baþvurdu. 
Yangýnda, 5 büyükbaþ, 50 küçükbaþ hayvan telef 
oldu. 

Evsiz kalan vatandaþlara kýsa sürede çadýr, 
battaniye yardýmýný yetiþtiren kriz merkezi yetkilileri, 
ayný zamanda Gülnar ilçesindeki spor salonunda gece 
konaklamalarýný saðladý.z Kýzýlay'ýn ve diðer yardým 
örgütleri ile belediyelerin kamyonlar dolusu iaþe 

yardýmlarý da yangýnda zarar gören vatandaþlara 
süratle daðýtýldý. 

Büyük bölümü 25-30 yaþýndaki kýzýlçam 
ormanlarýyla kaplý bin hektarlýk alanda, bir hektar 
kýzýlçamýn 15 bin YTL'lik orman ürünü deðeri göz 
önünde tutulduðunda sadece bu açýdan zarar, en az 
15 milyon YTL'yi buluyor. 

Yanan orman alanýnda yaþlarý 40-60 arasý 
olan kýzýlçamlarýn da yer aldýðý, bu yaþlardaki 
aðaçlarýn ekonomik deðerinin en yüksek noktada 
bulunduðu belirtiliyor. 

Bölgede yanan 12 bin 400 dekar tarým alaný 
içinde ise çok sayýda meyve bahçesi bulunuyor. Yanan 
alanlarýn yeniden orman sahasýna ve bahçeliklere 
dönüþtürülmesi ise milyon YTL'lerle ifade ediliyor. 

Yangýna, müdahale sýrasýnda kullanýlan her 
bir helikopterin saati 6 bin 400 dolara mal olurken, 
uçaðýn ise saatlik maliyetinin 10 bin dolar civarýnda 
olduðu belirtiliyor. Bu arada, yangýn alanýnda ateþlerin 
arasýnda kalan 3 iþ makinesi ve bir hizmet aracýnýn 
hasar gördüðü bildirildi. 

Yetkililer, hasar tespit çalýþmalarýnýn yangýnýn 
tamamen söndürülmesinin ardýndan baþlayacaðýný 
belirtirken, uzmanlar, bir kývýlcýmla yüzlerce hektarý kül 
olan kýzýlçam ormanlarýnýn fonksiyonel deðerinin 
parasal deðerinin 20 bin katý olduðunu kaydettiler. 

MERSÝN AKCÝÐERLERÝNÝ KAYBETTÝ
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 25 yýllýk orman yangýnlarý bilançosuna bakýnca þu sonuca ulaþtýlar: TESADÜF...

Yangýnlarýn % 79'u 0-400 METRE ARASI SAHÝL ÞERÝDÝNDE ÇIKTI.

TESADÜF... 25 
yýllýk orman yangýnlarý 
bilançosuna bakýnca 
þu sonuca ulaþtýlar: 
Yangýnlarýn % 79'u 0-
400 METRE ARASI 
SAHÝL ÞERÝDÝNDE 
ÇIKTI.

O R M A N  

Y A N G I N I N D A  

Ü R K Ü T E N  

BÝLANÇO: 25 YILDA 

47 BÝN ORMAN 

YANGINI ÇIKTI.

Son 10 yýllýk 
bilanço ise, orman 
yangýnlarýnýn yüzde 
9 3 ' ü n ü n  i h m a l ,  
dikkatsizlik ve kaza 
sonucu, yüzde 7'sinin 
yýldýrým nedeniyle çýktýðýný ortaya koydu. 
Orman yangýnlarýnýn yüzde 79'unun, 0-400 
metre rakýmdaki sahil kesiminde çýktýðýna da 
dikkat çekildi .

Kitapçýkta yer alan bilgilere göre, 
Türkiye 'nin, özellikle Hatay 'dan baþlayýp 
Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden Ýstanbul 'a 
kadar uzanan kýyý bandý, yangýnlar açýsýndan 
en riskli bölgeyi oluþturuyor. Ormanlarýn 
yüzde 60'ýna denk gelen 12 milyon hektarlýk 
kýsmý, "yangýna çok hassas bölgelerde" yer 
alýyor. Bu ormanlarýn, 7 milyon 182 bin 51 

hektarý, "yangýna birinci derecede hassas", 5 
milyon 91 bin 788 hektarý ise, "ikinci 
derecede hassas" bölgelerde bulunuyor.

Yangýnlarla hýzlý ve etkin mücadele için 
ormanlarýn içerisine son 5 yýlda 350 havuz ve 
gölet yapýldý. Bu yýl programýnda yer alan 300 
havuz, gölet ve su toplama çukuru yapýmý ise 
devam ediyor. Yine orman yangýnlarýnýn 
çýkmasýný önlemek amacýyla, sonbahar ve kýþ 
aylarýnda yaðmurdan sonraki günlerde 
yangýna hassas bölgelerde kara yolunun her 
iki tarafýnda yanýcý maddenin azaltýlmasýna 

ORMAN  YANGINLARIYLAMÜCADELEDE HAZIRLIK ÇALIÞMALARI
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YANGIN GÜNLÜKLERÝ

Öðle saatlerinde baþlayan yangýna müdahale eden yüzlerce asker de orman iþçileriyle birlikte yaklaþýk 7 
saattir alevlerle mücadele ediyor 

ASKERLERÝN ÇABASI DA MARMARÝS'TEKÝ YANGINI KONTROL ALTINA ALMAYA YETMEDÝ 
Yayýn Tarihi :15/07/2008 17:56 

Donanma'nýn çok yakýnýnda... MARMARÝS'TEKÝ YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR 
Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlýðý sorumluluk sahasýnda bulunan bölgede çýkan yangýn 

kontrol altýna alýnamýyor. 
Yayýn Tarihi :15/07/2008 12:42 

BU YANGININ SUÇLUSU KIRIK ÞÝÞELER ÇIKABÝLÝR... Mersin'in soðumasý 10 gün sürecek 
Gülnar'da üç gün süren orman yangýný kontrol altýna alýndý, soðutma çalýþmalarý sürüyor. Hala dumanlarýn 

yükseldiði bölgede yangýnýn þiþe kýrýklarýndan... 
Yayýn Tarihi :11/07/2008 05:33 

Mersin'in güzelim ormaný kül olurken bazý vatandaþlar KAYITSIZ kaldý... O vatandaþlara polis böyle seslendi: 
Chat yapmayýn memleket yanýyor 

Mersin'in Gülnar Ýlçesi'nde çýkan yangýnda 1000 dönüm orman küle dönerken, polis duyarsýz vatandaþlara 
anons yaparak böyle seslendi 

Yayýn Tarihi :09/07/2008 02:18 

Mersin'de güzelim orman yandý... Peki ne büyüklükte bir orman bu? Bir kenarý 1 kilometre, diðer kenarý 10 
km'lik bir alan... 

Çevre Bakaný bilgi verdi YANGIN BÝN HEKTAR ALANDA ETKÝLÝ OLDU 
Yayýn Tarihi :08/07/2008 17:06 

Mersin'deki orman yangýný sadece ormaný deðil EVLERÝ DE kül etti... Evleri yananlar için 1 MÝLYON YTL'LÝK 
KAYNAK ayýrýldý 

Devlet Bakaný Kürþad Tüzmen, Mersin'in Gülnar ilçesinde çýkan orman yangýnýnda evleri zarar gören 
ailelere daðýtýlmak üzere Baþbakanlýk Acil Yardým Fonu'ndan... 

Yayýn Tarihi :09/07/2008 10:01 

12.08.2008/Yayýn Kurulu

2008 Temmuz -Aðustos Yangýn Günlükleri
 Ýzleyebildiðimiz, duyabildiðimiz oluþumlar
 

 Y E R

 Alanya/Demirta?/Kocao?lan köyü

 
Balykesir/De?irmenbo?azy

 
Adana/Ymamo?lu

 

Mersin/Güln ar (3 gün)

 

Aydyn/Selçuk -?irince

 

Yzmir/Çe?te -Alaçaty

 

Antalya/Ka? -Patara

 

Mu?la/Köyce?iz

 

Mu?la/Fethiye

 

Mu?la/Bodrum

 

Mu?la/Marmaris

 

Mersin/Aydyncyk

 

Mu?la/Marmaris-Aksaz

 

Manisa-Soma

 

Mu?la/Bodrum - Akyaka

 

Yzmir/Gümüldür

 

Adapazary/Pamukova

 

Çanakkale/Çynarly

 

Adana/Ymamo?lu

 

Antalya/Manavgat, Serik, Ta?a?yl (5 gün)

 

G Ü N 

 
24.06.2008

 
03.07.2008

 
03.07.2008

 

07-11.07.2008

 

10.07.2008

 

12.07.2008

 

12.07.2008

 

12.07.2008

 

12.07.2008

 

12.07.2008

 

12.07.2008

 

14.07.2008

 

15.07.2008

 

16.07.2008

 

17.07.2008

 

20.07.2008

 

22.07.2008

 

30.07.2008

 

31.07.2008

 

01-05.08.2008

 

02.08.2008

 

Antalya/Kemer -Olimpos
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M. Hadi ÝLBAÞ

Köy-Koop Merkez Birliði - Eski Genel Baþkaný

19. yüzyýl sonlarýnda Anadolu'yu ziyaret 
eden yabancýlarýn anlattýklarý “yeþil Anadolu”, son 
yüzyýl içinde gittikçe yoðunlaþan orman tahribatý 
nedeniyle çölleþmeye doðru hýzla yol alýyor.  Son 20 
yýla gelinceye kadar ormanlarýn celladý olarak balta ve 
kýl keçisi gösterilirdi. Gerçekten de köylüler yakacak ve 
ev yapýmý gereksinimlerini büyük çapta ormandan 
karþýlarlardý. Betonun, tuðlanýn henüz bilinmediði o 
dönemlerde binalar aðaç direklere dayandýrýlýr, 
tavanlar aðaçlarla kapatýlýrdý. 1940'larda o zamanki 
iktidar ormanlarý bu tür tahribattan korumak için çok 
aðýr hükümler içeren bir yasa çýkardý. Bu yasaya 
dayanarak ormanda aðaç keserken ya da kestiði 
aðaçlarý taþýrken yakalanan köylülerin kaðný ve 
arabalarýyla öküzlerine, atlarýna el konuyor, bunlar 
kesin olarak geri verilmiyor, kaçak aðaç kesen ya da 
taþýyan köylü de cezaevini boyluyordu. Bu çok sýký yasal 
önlemler 1950 Demokrat Parti iktidarý dönemine 
kadar sürdürüldü. Demokrat Parti oy kaygýsýyla bu 
yasayý yürürlükten kaldýrdý; üstelik kaçak aðaç 
kesmelere göz yumdu. 

Bugünkü orman yangýnlarýnýn baþlýca 
tetikçilerinden birisi, ülkemizde 'anýz yakma'nýn bir 
marifetmiþ gibi halka sunulmasýdýr. 1950'li yýllarda o 
zamanki Ziraat Vekaleti köylere saldýðý elemanlarý 
aracýlýðýyla hasattan sonra anýz yakýlmasý gerektiðini 
köylülere anlatmaya baþladý. Bu bilgiç bakanlýða göre, 
anýzlar yakýldýðýnda toprakta bulunan zararlýlarýn 
yumurtalarý, larvalarý, kendileri yanarlar. Böylece, 
ilkbahara tarlalar her türlü zararlýdan arýnmýþ olarak 
girer. Bir yangýn seferberliði baþladý. Hasat sonu tüm 
Türkiye'de tarlalar ateþe verildi. Günlerce, haftalarca 
simsiyah bir duman Türkiye'yi kapladý. Çok olaðandýr 
ki, yangýn baþladýktan sonra onu kontrol edebilmek 
oldukça zordur. Rüzgarlý günlerde bu baþýboþ 
yangýnlar evleri, köyleri yaktý. Ormanlara sýçradý, 
ormanlarý yaktý. 
    

Sonradan, anýz yakmanýn Ziraat Vekaleti'nin 
sunduðu gibi, zararlýdan kurtuluþ yolu olmadýðý, ama 
topraðýn yapýsýný bozduðu anlaþýldý. Ne var ki, Vekalet 
bir türlü hatasýný düzeltmeye yanaþmadý, bilimsel 
açýklamalara, kontrolsüz yangýnlara karþý  
suskunluðunu korudu. Yýllar sonra çok zayýf bir sesle 
anýz yakmayý yasakladý. Ne var ki, üstünde önemle 
durmadýðý için anýz yakmalar bugün de sürüp 
g i t m e k t e ,  o r m a n  y a n g ý n l a r ý n d a k i  p a y ý  
azalmamaktadýr. 

 

Bir ülke düþünün ki, ormanlarý yok olmuþ, 
aðaç denen nesneye veda etmiþ. Bu ülkenin ulaþacaðý 
nokta çölleþmedir. Bir ülke çölleþtiði zaman, orada su 
yoktur. Suyun bulunmadýðý yerde yaþam da yoktur. “El 
mai külli þeyin hay” Arapça bu deyim “Su , tüm canlý 
varlýklarýn hayatýdýr” diyor. Suyun bulunmadýðý yerde 
canlý da yoktur. 

Her yýl gittikçe yoðunlaþan orman yangýnlarý 
gerekli önlemler alýnmazsa, bu gidiþle bir süre sonra 
ülkemizi çölleþtirecektir. Bu felakete gidiþi önleyecek 
önlemleri almak devlete düþüyor. Yangýnlarýn gittikçe 
yoðunlaþmasý karþýsýnda devletin ormanlarý 
korumakla yükümlü   bakanlýðý, suçlu arýyor. Onun 
için elektrik telleri en büyük canidir. Elektrik Ýdaresi 
aleyhine açtýðý davalarla övünüyor.  Gerçekte 
yangýnlarýn nedeninin %90'ý ihmal ( anýz yakma, sigara 
izmariti), ve kasýt (orman arazisinin turizme açýlmasý. 
2B projesi, sabotaj) dýr. Bu gerçek kabul edilmedikçe, 
önlem almak zorlaþýr. Ayrýca, her yýl daha da 
yoðunlaþarak yaygýnlaþan yangýnlarý bugünkü yetersiz 
yangýn söndürme sistemiyle önlemek mümkün 
deðildir. Çok zayýf bir yangýn söndürme filosuyla 
yangýnlarý söndürmenin, yayýlmasýný önlemenin 
mümkün olmadýðý ortadadýr. Zamanýnda Deniz 
Kuvvetlerinin elinde bulunan güçlü filonun yangýn 
söndürme için hazýrlanmamasý ve bunlarýn hurda 
olarak satýlmasýna göz yumulmasý, yapýlabilecek 
hatalarýn en büyüðüdür. Savunma Sanayi, TAÝ 
tesislerinde bu uçaklardan birini örnek olarak yangýn 
söndürme uçaðýna dönüþtürdüðü ve diðerlerini de ayný 
biçimde dönüþtürmeye hazýr olduðu halde, ne 
hikmetse,  bu öneri dikkate alýnmamýþ, dýþarýdan 
mevsimlik uçak kiralama yolu tercih edilmiþtir. Þimdi 
yetersiz bir uçak filosuyla “dostlar alýþveriþte görsün” 
cinsinden yangýnlarý söndürmeye çalýþýyoruz

ANIZ YAKMA

            ORMANLAR TÜRKÝYE'NÝN CAN

DAMARIDIR
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Ormanlarýn azalmasý bir baþka felakete de 
yol açmaktadýr. Her yýl Kýbrýs büyüklüðünde verimli 
topraklar erozyon nedeniyle denizlere akýp 
gitmektedir. Ormansýz ve verimli topraklarý bitmiþ bir 
ülke, bir gün gelecek üstündeki insanlara “beni 
terkedin, ben artýk susuz, topraksýz kimseye analýk 
yapamam” diyecektir. 

Bu yýl peþ peþe gelen yangýnlarda on bin 
hektardan fazla orman yandý. Daha ne kadar 
yanacaðý belli deðil.

Sayýn Orman Genel Müdürü, bir toplantýda 
ormanlarýn eskiden daha çok yandýðýný, son yýllarda 
bunun azaldýðýný söylemek gibi bir garabete düþtü. 
Sanki insanlar kör ve saðýr: yukarýda üç beþ kiþi olaylarý 
daha iyi görüyor. Hayýr!  Sayýn Genel  Müdür,  önceleri 

tek tük çýkan ama baltanýn egemen olduðu orman 
tahribatý son yirmi yýlda amansýz bir yangýna 
dönüþmüþ ve bu yangýnlar her yýl biraz daha 
yoðunlaþmýþ ve yayýlmýþtýr. Bu gerçeði görmezden 
gelerek, yadsýyarak orman yangýnlarý önlenemez, 
çözüm üretilemez. Günlerce süren son Antalya 
yangýnlarý 50 yýlda telafi edilemeyecek bir yangýn 
felaketidir. Yangýnda evi, bahçesi yanan yaþlý bir 
kadýnýn feryadýný dinlediniz mi? Antalyalýlar bunu 
“Antalya tarihinde görülmemiþ bir felaket” diye 
adlandýrýrken, Sayýn Orman Genel Müdür Yardýmcýsý, 
sanki bu felaketle alay edercesine, yangýnlarda 
kenelerin de yandýðýný söylüyor. Yanan sadece keneler 
mi? Diðer böcekler, kuþlar, hayvanlar, evler, köyleri, 
umutlarý yananlar o denli önemli deðil mi?

Sayýn yetkililer! Türkiye yanýyor. Etkili önlemler 
alýnmazsa, bu ülke çölleþmeye doðru hýzla yol alýr ve 
siz tarihe bu aðýr günahla geçersiniz.  
                                                    

Yayýn Kurulu; 31.07.2008 günü saat 12.30 
Antalya Manavgat ilçesi, Taþaðýl Beldesi, Karabük 
Köyü yakýnýnda enerji nakil hattý kývýlcýmýndan 
baþlayan yangýn güçlü poyraz etkisi ile hýzlý biçimde 
yayýldý.

Karabük'ten, Serik-Aktaþ Köyü-Saraycýk 
Mahallesine oradan Karataþ Köyü Macarlar 
Mahallesine Bucak Köyüne sonra sýrayla Sarýabalý, 
Deniztepesi ve Akbaþ Köylerine atlayarak, zýplayarak 
yayýldý.

75 km/saat hýzlý poyrazýn süren etkisi ile 
Köprüçay'ý üç yerden atlayýp Taþaðýl'ýn Çakýþ ve Saðýrin 
Köylerini tekrar yokladý.

Yangýn gezindiði yerlerde 2 yurttaþýn ölümüne, 
60 evin tamamen yanmasýna, bir kýsým hayvan ahýr ve 
barýnaðýnýn yanmasýna neden oldu.

Yangýnýn ilk haberi ile yöreye ulaþan ekipler ve 

araçlar rüzgar hýzý nedeniyle yeterli etkinliði 
oluþturamamýþlar. 

Orman bölge müdürlüðü, il, ilçe yönetimleri 
düzleminde devinime sokulan araç, gereç, yükümlü ve 
görevlilerin çabalarý yönetim kargaþasý nedeniyle 
verimli ve etkili olamamýþtýr.

Ve ne yazýk ki orman yangýný doða koþullarýnýn 
etkisinin azalmasý ile 5'nci gün sonlarýnda 
kendiliðinden sonlanmýþtýr.

Yangýn geniþ alanda (yaklaþýk 25 bin ha-bazý 
kaynaklara göre 80-85 bin ha) etkili olmuþtur. Yanan 
alanýn yaklaþýk yarýsý daha önceleri yandýðý için 
yeniden ormanlaþtýrýlan 5-15 yaþlý kýzýlçam ormanlarý 
vardýr.

Üzücü olayýn uzun yýllar tartýþýlacaðý kuþkusuz.
Umalým, dileyelim yeni oluþumlarda kayýp ve 

acýlar bu kadar yýkýcý ve acý olmasýn.

BÜYÜK YANGIN!...

GERÇEKÇÝ OLALIM
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ÝZMÝR MENDERES 
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on yýllarýn en büyük orman yangýný 
07.07.2008 Pazartesi günü öðle vakti SGülnar-Kavakoluðu köyünde anýz 

yakma nedeniyle baþladý.
Yerleþim ve tarým yerlerini, geniþ ormanlýk 

ortamý içeren yaklaþýk 17.000 ha.lýk alanda etkili 
oldu.

Kavakoluðu, Korucuk, Delikkaya, Beydil, 
Çavuþlar köyleri ile Tepeköy'ün bir mahallesini etkiledi.

Ýki yurttaþýn yangýndan can verdiði olayda 3 
arazöz, 1 pikapla yerleþim yerlerinin, tarýmsal çevrenin 
tüm bahçeleri, meyvelik-zeytinlikleri ve köylülerin evcil 
hayvanlarý yandý, zarar gördü.

Geniþ aðaçlandýrma alanýnda genç kýzýlçam 
ormaný yandý. Aðaçlandýrma ortamýndaki yangýn 
emniyet þeritlerinin yangýnýn yayýlmasýný önleyici etkisi 
yeterli olmadý.

Ormandaki yangýna müdahale Kavakoluðu 
köyü evlerini söndürme çalýþmalarý nedeniyle gecikti. 
Gecikme orman yangýnýn yayýlmasýna neden oldu.

Ormanlýk alanýn yaklaþýk 8.000 ha. kýsmý 
yangýn zararý gördü. Fizyolojik, biyolojik, ekonomik, 
kültürel onarýmý çok uzun sürecek zararýn hesabý 
oldukça zor. Asýl olaný da ateþ düþtüðü yeri yakýyor.

Gülnar yangýný; geniþliði ve süresi 
bakamýndan kamuoyunda geniþ yanký buldu.

Yayýn organlarý verilerine göre; 
Orman yangýnlarýnda ihmalin etkisine dikkat 

çeken Çevre-Orman Bakaný, Gülnar yangýnýnýn 
olabilecek en kýsa sürede denetime alýndýðýný, doðan 
zararlar için gerekli önlemlerin alýnacaðýný belirtti.

Konu, 10 Temmuz 2008 Perþembe günü saat 
13.03'de Güldal MUMCU baþkanlýðýnda baþlayan 
TBMM'nin 129. oturumunda gündem dýþý görüþüldü.

Söz verilen CHP Mersin Milletvekili Ýsa GÖK; 
Türkiye sýcak günler yaþýyor. Dün konsolosluk saldýrýsý 
oldu. Pazartesi Salý günlerinde Gülnar ormanlarý 
yanýyordu. Yangýn pazartesi öðleyin benim köyüm 
Kavakoluðu'nda baþladý. Uçakmýþ, arazözmüþ, 
helikoptermiþ neredeymiþ. Kim varmýþ. Her þeyi yaptýk 
diyorlar. Saðolsun sayýn bakan cenazeye geldi.

Arkadaþlar, Salý günü akþama kadar hiçbir 
Allahýn kuluna yiyecek verilmedi. Ýlk yardým Akdeniz ve 
Mersin Büyükþehir Belediyesinden geldi.

Pazartesi öðle sonrasýndan çarþambaya 
kadar oradaydým.

Azý Tepesi yanýyor, Yaðdöken'e çýkacak, 
Lapa'ya sýçrýyor dedik geleni görmedik. Delikkaya'nýn 
bütün köy evleri gitti, göçtü. Tam bir keþmekeþ. 
Görevliler diyorlar ki; “Allahtan geldi poyraz biterse 
yangýn biter. Orman biterse, aðaç biterse yangýn 
biter”miþ

Bu nasýl teknik, bu nasýl yangýn söndürme 
ideolojisi. “Allahtan geldi. Rüzgar biterse, aðaç biterse 
....” teþkilat ne hale gelmiþ. Böyle bir mantýk olabilir 
mi? Tüm Türkiye'yi kaderciliðe býraktýnýz. Herkes 

Orman ve Av
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kaderci ama herkes.
Çevre ve Orman Bakaný 

Veysel Eroðlu (Afyon); Ben durumu 
müsaadenizle þöyle bir deðerlendireyim. 
Ýlk ihbar üzerine bütün birimler harekete 
geçti. Mersin, Adana, Antalya, Fethiye, 
K.Maraþ. Ben yangýný duyar duymaz 
genel müdür ve ilgilileri göreve 
gönderdim. Bunlar yüzlerce yangýna 
girmiþ, çýkmýþ arkadaþlar. Akþamüzeri 
sayýn baþbakana bilgi verdim. Ertesi 
sabah oraya hareket ettik, bizzat 
gözledik.

Þunu açýklýkla belirteyim. Her þey 
layýkýyla yapýldý. Hatta bir kýsým görevli 
yangýn alaný içinde kaldý. Zor kurtuldu.

Bu bölgede en baþarýlý kurum 
Orman Genel Müdürlüðü. Yangýn 
kendiliðinden sönmedi. Þimdi yaralarýn 
sarýlmasýna çalýþýyoruz. Arada öz alan 
MHP Mersin milletvekili Mehmet 
ÞANDIR: Deðerli milletvekilleri, yangýn 
f e l a ke t t i .  He l e  po y r a z  önünü  
kesemeyeceðiniz kadar hýzlý yakar gider. 
Acý yaþanmýþtýr. Ormancý seyirci olmaz. 
Ormancý-orman köylüsü iç içe yaþýyor. 
Aralarýný açmayalým. Burada birbirimizi 
de kýrmayalým.

Hükümet bu iþin sorumlusu. 
Eksiði gidersin, yaralarýn sarýlmasý için 
herkes elinden geleni yapsýn.

Kürþat ATILGAN (Adana); 
Havadan müdahaleye önem verilsin. 
Ýmkan ve kabiliyet arttýrýlsýn. Uçak temini 
yönünde bakanlýk bir an önce faaliyete 
geçsin.

Nuri USLU (AKP-Uþak); 
Deðerli arkadaþlar bu bir acýdýr. Bugün 
yaþamýyoruz. Hep oldu, olacak. Akdeniz 
çanaðýndayýz, orman yangýnlarýyla iç içe 
yaþamak mecburiyetindeyiz. Orman 
teþkilatýný bu konuda ihmallikle 
suçlamayýn. Orman teþkilatý yeterli 
teçhizata sahiptir. Geçmiþte bunlar da 
yoktu.

Halkýmýza insanlarýmýza þunu 
söyleyelim. Lütfen yaktýðýmýz ateþleri 
söndürelim, anýz yakmayalým. Dedi. 
Görüþmeler sonlandý.

Öte yandan, yangýn söndürme 
ç a l ý þ m a l a r ý n a  k a t ý l m a k  ü z e r e  
kahvelerden yurttaþlarýn çaðrýlmasýnda 
bir kýsým yurttaþýn duyarlýk göstermeyiþi 
görevlilerce üzüntüyle karþýlandýðý 
duyumlarý, yayýn organlarýnca iletildi.
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ORMANLARIMIZ “DÜN” YANDI, “BUGÜN” DE YANIYOR ve
“YARIN” DA YANACAK! (2)

*

Yücel ÇAÐLAR

Anýmsanacaðý gibi, 2006 yýlýnda da çok 
sayýda orman yangýný çýkmýþ ben de “yangýn 
mevsimi” kapandýktan sonra <<Ormanlarýmýz 
“Dün” Yandý, “Bugün” de Yanýyor, “Yarýn” da 
Yanacak !>> baþlýklý bir inceleme hazýrlayarak 
o lanak lar ýmýn  e lverd ið ince  yaymaya 
çalýþmýþtým. “Yangýn mevsimi kapandýktan 
sonra”, çünkü, yangýnlar sürerken yapýlan son 
derece yüzeysel ve bir o denli de yanýltýcý 
açýklamalar ve tartýþmalar bitsin, sorun 
olabildiðince serin kanlý biçimde tartýþýlsýn 
istemiþti. Söylemeye çalýþtýklarým ve yazdýklarým 
hiçbir iþe yaramadý; orman yangýnlarýnýn temel 
nedenleri ve söndürme çalýþmalarýnýn etkenlik 
düzeyleri hemen hemen hiç sorgulanmadý ve 
tartýþýlmadý. Ormanlarýmýz 2007 yýlýnda da 
yandý. Üstelik, 2007 yýlýnda önceki yýla göre hem 
daha fazla yangýn çýktý hem de daha fazla 
ormanýmýz yandý. Bu yýl ise, bu kez 2007 yýlýna 
göre þimdiden daha fazla sayýda yangýn çýktý ve 
daha geniþ ormanlar yandý. Ancak, ne 
yetk i l i ler in  aç ýk lamalar ý  ne sorunun 
kamuoyunda ele alýnýþ biçimi ve ne de getirilen 
çözüm önerileri deðiþti:  Orman Genel Müdürü 
yangýnlarý söndürme çalýþmalarýnda “destan 
yazdýklarýný” öne sürdü. Yangýnlarýn kýsa sürede 
söndürülememesi hava ve arazi koþullarýnýn 
olumsuz olmasýyla açýklandý. Yine yanan 
ormanlar için aðýtlar yakýldý; “ciðerlerimizin 
yandýðý” söylendi, yanan kaplumbaðalarýn 
resimleri yayýmlandý; yanan ormanlarýn 
ekonomik deðeri açýklandý. Çözüm olarak da 
yine her zaman olduðu gibi uçak ve helikopter 
yoksunluklarýnýn giderileceði, yanan orman 
alanlarýndan bir karýþýnýn bile kimseye 
verilmeyeceði ve buralarýn derhal “derhal 
aðaç land ý r ý l acað ý ”  aç ý k land ý ,  çeþ i t l i  
kampanyalar düzenlendi. Çok yazýk ! 

Öyle anlaþýlýyor ki, ormanlarýmýz “yarýn” 
da yanacak !. Çünkü, Çevre ve Orman Bakaný 
Veysel EROÐLU'nun, Orman Genel Müdürü 
Osman KAHVECÝ 'nin ve yardýmcýsýnýn 
Manavgat'taki son büyük orman yangýný 
sürerken ve  “kontrol altýna alýnmasýndan” sonra 
yaptýklarý açýklamalar çýkan yangýnlardan, yanan 
ormanlardan ve yapýlan yangýn söndürme 
çalýþmalarýndan hiçbir ders çýkarýlmadýðýný 
açýklýkla ortaya koyuyor. Böyle iken, ülkemizde 
orman yangýnlarýnýn neden çýktýðý, neden hýzla 
yayýlýp çok geniþ ormanlarý yaktýðý; söndürme 
çalýþmalarýnýn ne denli etkili olabildiði yine hiçbir 
düzlemde gerektiðince sorgulanmadý. Bu 
nedenledir ki, bu yýl da <<Ormanlarýmýz “Dün” 
Yandý, “Bugün” de Yanýyor ve “Yarýn” da Yanacak 
!>> savýný yineliyorum: Evet; <<- Ormanlarýmýz 
“yarýn” da yanacak !>> Bu nedenle, ben 2009 
yýlýnda da “<<Ormanlarýmýz “Dün” Yandý, 
“Bugün” de Yanýyor, “Yarýn” da Yanacak ! (3)>>'ü 
yazmak zorunda kalacaðým.  

Yazmak istemiyorum.

<<Ormanlarýmýz “Dün” Yandý, “Bugün” 

de Yanýyor, “Yarýn” da Yanacak ! (2)>>, 

2006 yýlý sonunda hazýrlayýp yaymaya 
çalýþtýðým incelemede, <<Ormanlarýmýz “Dün” Yandý, 

“Bugün” de Yanýyor, “Yarýn” da Yanacak !,” savýný öne 
sürmüþ ve bu savýn dayanaklarýný da aklýmýn 
yetebildince þöyle açýklamýþtým:

Türkiye'de;

 Ormanlarýn % 58'ini oluþturan 120 milyon 

dönüm, orman yangýný çýkma olasýlýðýnýn en yüksek 

olduðu Ege ve Akdeniz Bölgelerinde bulunmaktadýr.

 Ormanlarýn % 45,4'ünü oluþturan toplam 96 

milyon dönüm, en kolay yanabilen kýzýlçam ve karaçam 

ormanlarýdýr.

 Ormanlarýn yaklaþýk 45 milyon dönümünü, yanýcý 

madde birikiminin, dolayýsýyla yangýn çýkma olasýlýðýnýn 

en yüksek düzeyde olduðu 30-40 yaþlarýna ulaþmýþ, 

yeni yetiþtirilmiþ ormanlar oluþturmaktadýr.

 0rmanlarýn içinde ve bitiþiðinde yerleþik 16 bin 

dolayýndaki köyde yaþayan 7-8 milyon köylü 

yurttaþýmýz tarým ve hayvancýlýk etkinliklerini 

çevrelerindeki ormanlarda ya da yakýnýnda 

gerçekleþtirmektedir.

 Ormanlarýn içinde ve bitiþiðinde yaþayan 

yurttaþlarýmýz çevrelerindeki ormanlara ve ormancýlýk 

uygulamalarýna yabancýlaþtýrýlmýþtýr ve bu doðrultudaki 

ormancýlýk politikalarýnýn ve uygulamalarýn kapsamý 

giderek geniþletilmektedir.

 “Orman muhafaza memurluðu” düzeni giderek 

tasfiye edilmekte ve “orman koruma” çalýþmalarý, 

belirli bir ücret karþýlýðýnda köy tüzel kiþiliklerine 

devredilmektedir.

 Yeni ormanlarýn yetiþtirilmesi sýrasýnda yangýnlara 

karþý dirençli orman yapýlarý oluþturma ve ormanlardaki 

yanýcý madde birikimini azaltma tekniklerinden 

gerektiðince yararlanýlmamaktadýr.

 Baþta yangýn önleme ve söndürme çalýþmalarýný 

yürüten orman iþletme þeflikleri ve orman iþletme 

müdürlükleri olmak üzere ormancýlýk birimlerinde 

yeterli sayýda ve nitelikte teknik personel ve uzman 

yangýn söndürme iþçileri iþlendirilmemekte, keyfi ve 

partizanca uygulamalar sürdürülmektedir.

 Orman yangýnlarýný söndürme çalýþmalarýnýn 

yönetiminde “çok baþlýlýk”, eþgüdüm sorunlarý 

çözümlenememiþtir.

 Orman yangýnlarý ile ilgili veritabaný ve 

araþtýrmalar yetersizdir; olanlarýnýn gerektiðince 

dikkate alýnmasýný, yangýnlarýn dersler çýkarýlabilecek 

deneyimler olarak deðerlendirilmesini saðlayabilecek 

mekanizmalar iþletilmemektedir. 

 Orman yangýnlarýnýn çýkma nedenlerinin hem 

tarihsel hem de yersel olarak büyük ölçüde 

deðiþmesine karþýn, yangýn önleme ve söndürme 

çalýþmalarýnda geleneksel yaklaþýmlar sürdürülmekte, 

geliþkin teknoloji ve tekniklerden yeterince 

yararlanýlmamaktadýr.

 

 Kýrsal Çevre ve Ormancýlýk Sorunlarý Araþtýrma 

Derneði Üyesi. Ýletiþim: oduncugil@yahoo.com

Orman ve Av
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Kitle iletiþim araçlarýnýn orman   yangýnlarýyla 

ilgili bilgilenmeleri çoðunlukla son derece yüzeysel ve 

ilgilenme biçimleri de  yurttaþlarýmýzý bilinçlendirici 

doðrultuda deðildir; Bakan, vali vb konumdaki 

yöneticilerin açýklamalarý ise çoðunlukla yanýltýcýdýr.

Bu saptamalarla yetinmemiþ, ayný belgede;
 Daha anlamlý, ayrýntýlý ve sürekli 
ver i tabaný  o luþ turulmal ý ,  araþt ý rmalar  
yapýlmalýdýr !

    Yönetsel yapý yenilenmeli; personel ve 
araç-gereç donanýmý iyileþtirilmelidir ! 

   Orman yangýný çýkma olasýlýðýný 
azaltabilecek ormancýlýk uygulamalarýna aðýrlýk 
verilmelidir ! 

   Yur t taþ la r ýmýz ,  o rmanc ý l ýð ýmýz la  
barýþtýrýlmalýdýr !

baþlýklarý altýnda otuzu aþkýn önlem önerisine yer 
vermiþtim Kolaylýkla kestirilebileceði gibi, bu 
saptamalar ve önerilerin hiçbiri, hiçbir düzlemde 
dikkate alýnmamýþtýr. Ne var ki bu saptamalarýn ve 
önerilerin çoðuna tümü de AKP döneminde çok sayýda 
ilgili uzmanýn katýlým ve katkýlarýyla hazýrlanan çok 
sayýda plan, program, inceleme ve araþtýrmada da 
açýklýkla yer verilmiþtir. Doðrudan orman yangýnlarýyla 
ilgili bu belgeler ile bu belgelerde yer verilen 
saptamalar ile öne sürülen önerilerin kimileri aþaðýda 
örneklenmiþtir:

T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý, Ankara, Ekim 
2004, Ankara 

2004-2023 döneminde, Orman Genel 
Mdürülüðü Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, 
orman fakülteleri ve ilgili kurum ve kuruluþlarýn iþbirliði 
yaparak yaþama geçirilmesi gerekli görülen eylemler 
þunlardýr:
 Orman yangýnlarýnýn önlenmesine yönelik 
ulusal orman yangýn planlamasý ile kurumsal ve teknik 
altyapýnýn oluþturulabilmesi için; meteoroloji istasyon 
aðýnýn yangýna hassas alanlarý temsil edecek þekilde 
tamamlanmasý, yangýn karar-destek sistemlerinin 
kurulmasý, yangýn bilgi sisteminin geliþtirilmesi.

         Orman yangýnlarý ve diðer biyotik ve abiyotik 
zararlarýn (hava kirliliðinin ormanlar üzerine etkileri de 
dahil olmak üzere) nedenleri, sonuçlarý ve önlenmesi 
için gerekli tedbirlere iliþkin araþtýrma çalýþmalarýnýn 
gerçekleþtirilmesi ve bu  konularda orman köylüleri ve 
diðer toplum kesimleri için bilinçlendirme ve eðitim 
çalýþmalarýnýn güçlendirilmesi ve uygulanmasý.

TC Devlet Planlama Teþkilatý, Ankara, 2006.

Ormanlarýmýzýn % 58'si yangýna birinci ve 
ikinci derece hassas alanlardýr. 

  O r m a n  y a n g ý n l a r ý  i l e  m ü c a d e l e  
organizasyonumuz yangýnlarýn söndürülmesine 
yönelik çalýþmalarý kapsamaktadýr. Bunun için yeterli 
bilgi birikimi, deneyim ve eðitilmiþ insan gücü  
mevcuttur. Ancak yangýný önlemeye yönelik çalýþmalar 
yeterli deðildir. 

   

 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý Ormanlarýn 
Korunmasý Geliþtirilmesi ve Yararlanma Özel 
Ýhtisas Alt Komisyon Raporu

      Orman yangýnlarý ile mücadelede kullanýlan 
yangýn iþçilerinin yaþlarý 40-50 arasýndadýr. Ýþçiler 
yaþlýdýr söndürme çalýþmalarýnda performans 
düþüktür. Bu iþçilerden emekli olanlarýn yerine yenileri 
istihdam edilememektedir.

      Ormanlarýn korunmasýyla ilgili mevcut personel 
sayýsý 5700 iken olmasý gereken orman muhafaza 
memuru sayýsý 9300 dür dolayýsýyla nitelikli personel 
ihtiyacý bulunmaktadýr.

   Ormanlarýn daha iyi korunmasý ve yangýnlarla 
mücadele için mevcut mevzuatlar gözden geçirilecek 
özellikle korumanýn tabana yayýlmasý için ormanlarýn 
korunmasýnda köy tüzel kiþilikleriyle yapýlacak iþbirliði 
hakkýnda yönetmelik çýkarýlacaktýr.

    Ormanlarýn korunmasý ve yangýnlarýn çýkmasýnýn 
önlenmesi köy tüzel kiþilikleri eliyle yaptýrýlmasý 
uygulamalarý yaygýnlaþtýrýlacak, bu amaçla mevzuat 
düzenlemeleri ile köylülerin eðitimi orman teþkilatýnýn 
denetim kapasitesinin güçlendirilmesi için çalýþmalar 
yapýlacaktýr. 

  Yangýn söndürme çalýþmalarýnda kullanýlan 
yangýn iþçilerinin 30 yaþýndan küçük eðitimli 
olmalarýnýn temin edilmelidir.

   Kýrsal alanlarda çýkan yangýnlara müdahale 
konusunda bir boþluk bulunmakta olup, bu konuda 
sorumlu yerel kurum ve kuruluþlar (Valilikler,Ýl Özel 
Ýdareleri, Belediyeler, köy tüzel kiþilikleri) önleyici 
tedbirler almalarý için giriþimlerde bulunacaktýr. Yerel 
orman teþkilatý bunlar a lojistik destek vermesi 
saðlanacaktýr.

   Orman yangýnlarý ile mücadele ulusal bir görev 
olup yangýn organizasyonu Baþbakanlýða baðlý Acil 
Afet Yönetim Genel Müdürlüðü bünyesi içinde yer 
almalýdýr.

         T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý, Ankara, 2006
    Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun kararlarý 
doðrultusunda, TÜBÝTAK'ýn da desteðiyle çok sayýda 
uzmanýn katýlýmýyla hazýrlanan Programda aþaðýdaki 
projelere de yer verilmiþtir:

 

      (Orman yangýnlarý ile ilgili yangýn öncesi, yangýnla 
mücadele ve yangýn sonrasý planlamalarla ilgili yeterli 
bir sistem mevcut olmadýðýndan, bu verileri bir sistem 
dâhilinde elde ederek, karar vericilere ulaþtýrýlmasý 
gerekmektedir)

 

         (Yangýn emniyet yol ve þeritleri mevcut haliyle 
erozyona açýk tesisler olup, bakým maliyetlerini 
artýrmakta ve verimli orman alanlarýnýn bir kýsmýnýn atýl 
kalmasýna neden olmaktadýr. Orman içi köylülerinin 
ekonomik  durumlarý dikkate alýndýðýnda, alternatif 
olarak yangýn emniyet yol ve þeritlerinin ekonomik 
deðeri olan bitkilerle desteklenmesi ve köylülerin bu 
alanlardan yararlanmalarýnýn saðlanmasý…)

   Türkiye Kamu Çevre ve Ormancýlýk 

Araþtýrma Programý

Proje Konusu 4 : Ulusal Yangýn Tehlike 

Oranlarý Sistemi

Proje Konusu 8: Orman Yangýn Emniyet 

Yol ve Þeritlerinden Yararlanma Olanaklarýnýn 

Araþtýrýlmasý

             Türkiye   Ulusal   Ormancýlýk   Programý 
2004-2023
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Antalya Orman Bölge Müdürlüðü 2007 

Faaliyet Raporu

 Büyük Orman Yangýnlarýnýn Meteorolojik
Veriler Iþýðýn Ýncelenmesi

T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý Orman Genel 
Müdürlüðü Antalya Orman Bölge Müdürlüðü 
Planlama ve Proje Þube Müdürlüðü, Antalya, 2007:

Antalya; Merkez ve 14 Ýlçesinin kendi nüfusu 
yanýnda yazýn turizmin getirdiði yoðun nüfusuyla 
ormanlarla iç içe olduðundan, doðrudan orman ve 
kýrsal alan yangýnlarýyla karþý karþýya kalmaktadýr. 

    Bölge Müdürlüðümüz dahilinde 2007 yýlýnda 
31.12.2007 tarihi itibariyle 265 adet yangýn çýkmýþ 
2093,19 hektar orman alaný yanmýþtýr. Bölge 
Müdürlüðümüzde Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos-
Eylül aylarýnda orman yangýnlarýnda artýþ 
görülmektedir.

 Ormanlarýn korunmasý yangýnla mücadele ve 
üretim aðaçlandýrma ve orman bakýmý iþlerinde 
istihdam edilen Orman Muhafaza Memuru kadromuz 
çok yetersiz hale gelmiþtir.  Bölge Müdürlüðümüzde 
olmasý gereken Orman Muhafaza Memuru sayýsý 350 
dir. Buna karþýlýk 177 memurla bu hizmet görülmeye 
çalýþýlmaktadýr. Þu anda orman muhafaza memuruna 
acil ihtiyaç vardýr.

 Bazý iþletme müdürlüklerimizdeki yetiþmiþ ve 
kalifiye personel sayýsý tayin ve emeklilik iþlemleri 
sonucu yeni memur alýnmadýðýndan çok azalmýþtýr. 
Ýhtiyaçlarýn giderilmesi amacýyla bürolarda mevsimlik 
iþçi çalýþtýrýlmakta bu nedenle iþlerin düzenli yürümesi 
aksamakta ve maliyet artmaktadýr. Mevcut personel 
durumu dikkate alýnarak  standart personel sayýsý tespit 
edilmeli ve en kýsa zamanda yeterli memur atamasý 
yapýlmalýdýr. 

(Hazýrlayanlar: M.Emin Akkaþ, Cemhan 
Bucak,  Zülfü Boza, Dr.Hüsnü Eronat, Abdurrahman 
Bekereci, Ayhan Erkan, Celil Cebeci; (Devlet 
Meteooroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, Ege Ormancýlýk 
Araþtýrma Müdürlüðü)

 Bugüne kadar orman yangýnlarýna karþý etkin 
bir mücadele sürdüren Orman Genel Müdürlüðü 
(OGM) mevcut ekipleri ve mücadele imkânlarý ile her 
yönden yangýn çýkabilme ihtimaline karþý sabit merkezi 
noktalarda bekleyip -yangýn baþlama haberi geldikten 
sonra- harekete geçmek durumunda olan bir eylem 
planý geliþtirebilmiþtir (Pasif Savunma Sistemi). Ancak 
bu yeni bilgiler ýþýðýnda bugüne kadar çýkmýþ büyük 
yangýnlarýn genel kritikleri doðrultusunda mevcut 
sistem ile yangýnlarýn büyüme riskini azaltma imkaný 
olamadýðýndan aktif savunma sistemine geçilmelidir. 

    OGM yangýnla savaþým kaynaklarýný iþletmeler 
arasýnda daðýtýrken yangýna hassaslýk derecelerini 
dikkate almaktadýr. Ancak yangýna hassaslýk 
derecelerinin belirlenmesinde birtakým eksiklikler 
vardýr. Bu yüzden yangýna hassaslýk dereceleri iþletme 
þeflikleri bazýnda yeniden belirlenmelidir.

 merkezlerindeki  Yangýn anýnda veya öncesinde il
me t eo ro lo j i  hava  meydan la r ý ndan  ve ya  
veriler yangýn istasyonlarýndan alýnan meteorolojik 

bölgesindeki gerçek deðerleri kesinlikle yansýtmadýðý 
görülmüþtür. Bu sebeple her orman iþletme müdürlüðü  
kendi mýntýkalarýný karakterize

 

 edebilecek , en az 3 adet yangýn ilk müdahele ekip 
merkezine ya da nispeten düþük rakýmlý yangýn 
gözetleme kulesine, temel ölçümleri yapabilecek 
rüzgar, sýcaklýk ve nemi belirleyebilen) pratik ve(  
ekonomik seyyar meteoroloji ölçüm cihazlarý 
yerleþtirmek suretiyle; kendi bölgelerindeki gerçek 
rüzgar hýzýný, sýcaklýk ve nemi gözlemleyip bu veriler 
sayesinde çýkabilecek veya çýkmýþ yangýnlarla ilgili 
mücadele stratejileri geliþtirebileceklerdir.

Büyük orman yangýnlarý sonucunda yangýnýn 
tehlikeye sokabileceði bina, konut, turistik tesis, milli 
park, tabiat parký, rekreasyon alaný gibi can ve mal 
güvenliði ile eþi bulunmaz nitelikteki doðal ve estetik 
kültürel deðerleri barýndýran kýymetli alanlarýn 
korunmasý için özel önlemler alýnmalýdýr.

   OGM yangýn mücadele helikopterlerinden 
hiçbirinde gece görüþ özelliði olmadýðýndan söndürme 
operasyonu yapamamaktadýrlar. Devam etmekte olan 
bir çok büyük orman yangýný söndürme çalýþmalarý 
esnasýnda tam etkinliðini artýrmak üzereyken- havanýn 
kararmasý nedeniyle- bütün hava araçlarý yangýn 
mahal l iden ger i  çeki lmek mecbur iyet inde 
kalmaktadýrlar.…Bu yüzden OGM yangýn mücadele 
helikopterlerinden her yýl en az 1 tanesinin gece görüþ 
imkanlarý ile donatýlýp mücadeleye sokulabilmesi …
   Genç meþcereler tesis edilirken öncelikle 
aðaçlandýrma sahasýnýn tamamýný çevreleyen bir 
yangýn koruma yolu tesis edilmelidir. 3-5 metre 
geniþliðinde yangýn emniyet yollarý tesisi etmeden ve 
orman içinde en az 10 metre derinliðindeki bir þeritte 
yanýcý azaltma iþlemi yapýlmadan yangýn riskini 
azaltmak mümkün deðildir. Yangýn emniyet yollarýnýn 
aðaçlandýrma sahasýna yakýn olan tarafý yangýna 
dirençli türlerle 1-2 sýralý deðil en az 6-8 sýralý þaþýrtmalý 
çarpraz dikilecek servilerle (tercihen piramidal) yangýn 
mücadelesinde etkili koruyucu yeþil yangýn önleme 
perdeleri tesis etmek gerekmektedir.
    Aðaçlandýrma çalýþmalarýnda arazi koþullarýnýn 
elverdiði ölçülerde dikimler geometrik düzende 
(dikdörtgen ve karenin köþelerine) uygulanmaktadýr. 
Biçimin düzgün olduðu alanlarda fidan sýralarý 
arasýnda uzun ve engelsiz koridorlar oluþmakta, fidan 
boylarýnýn birkaç metreye çýkmasý ile bu koridorlarda 
rüzgar hýzý ve dolayýsýyle yangýnýn yayýlma hýzý 
artmaktadýr. Bu sebeple fidanlarýn þaþýrtýlarak dikilmesi 
bu tür koridorlarýn oluþumunu engeleyerek yangýn 
hýzýnýn düþmesine yardýmcý olacaktýr.
   Sadece orman yangýnlarý üzerinde araþtýrmalar 
yapmak üzere farklý disiplinlerden (yangýn 
meteorolojisi, uzaktan algýlama vb. gibi) çalýþmaya 
istekli araþtýrmacýlarýn bir araya gelebileceði ulusal ve 
uluslararasý iþbirliði projelerini gerçekleþtirebilecek bir 
“Orman Yangýn Araþtýrma Enstitüsü” nün kurulmasý 
faydalý olacaktýr.

Anýz yakma uygulamasýnýn orman yangýnýna 
neden olmasýný önleyebilmek için de arakesitte etkili 
bir yangýn emniyet yolu oluþturulduktan sonra en 
güvenli anýz yakma zamaný ve tekniði tarým teþkilatýnca 
köylü vatandaþlara öðretilmelidir. Yangýn koruma 
yolunun tarým arazilerine yakýn kýsmýnda ise tarlalar
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 beþli pullukla iki kez gitmek suretiyle 3-3,5 m 
geniþliðinde iþlenmiþ toprak þerit oluþturularak 
tarým/orman arakesitinde anýz kökenli yangýnlara karþý 
etkin koruma tedbirlerinin alýnmasý çok yararlý 
olacaktýr. 
    Tarým alaný/orman arakesitlerinde, tesis edilecek 
yangýn emniyet yollarý dýþýnda, belli teþvikler 
uygulayarak, yangýna neden olma riski yüksek, tahýl 
tarýmý gibi pratiklerden, yangýna neden olma riski çok 
düþük zeytincilik, baðcýlýk, incircilik, ayçiçekçiliði gibi 
tarým pratikleri yaygýnlaþtýrýlarak tarým alaný/orman 
arakesitinde orman halk iliþkileri geliþtirilerek güvenlik 
saðlanabilecektir.
    Bu amaçla ormanlara sýnýr ve orman içi köy tüzel 
kiþiliklerine ait traktör arkasýna monte edilebilecek 2,5 
tonluk bir su tanký verilmesi suretiyle ile kendi 
bölgelerine yakýnýnda çýkabilecek yangýnlara 
müdahale edebileceklerini gösterebilmektedir.
  Yangýnlarýn önlenmesinde çýkýþ nedenlerinin 
bilinmesi de çok önemlidir. Büyük yangýnlarýn 
mücadele organizasyonunda yangýn çok geniþ alanlarý 
etkilediði için genellikle yangýn kontrol altýna alýndýktan 
sonra çýkýþ nedeni ve faili hakkýnda araþtýrmalar 
yapýlmýþ, ancak zamanýnda bu araþtýrmalar 
tamamlanamadýðý için bir çok yangýn nedeni ve failleri 
hakkýnda açýlan hukuki davalarda takipsizlik kararý 
verilerek davalar düþmüþtür.

  Ýncelenen büyük orman yangýnlarýnda, yangýna 
ilk müdahale eden ekiplerin yangýn davranýþý hakkýnda 
detaylý teknik bilgileri olmadýðýndan ve yanýcý tiplerinde 
belirtildiði üzere yangýn baþladýktan sonra ki kritik ilk 1 
veya 2.ci saatte yangýn maksimum hýza eriþmekte 
olduðundan, yangýnýn ilerleme ucuna yapýlan bazý 
müdahalelerde, maalesef can kayýplarý olduðu 
görülmüþtür. Bu nedenle yer ekiplerinin üstün gayretli 
çalýþmalarýna raðmen kesinlikle yangýnýn ilerleme yönü 
istikametinde müdahalede bulunmamalarý sadece þu 
an olduðu gibi yanlardan belli mesafelerde sýkýþtýrma 
hareketi icra etmeleri gerekmektedir.

    Orman Genel Müdürlüðü 2007 Yýlý Faaliyet 
Raporu

        Orman Genel Müdürlüðü Strateji Geliþtirme 
Dairesi Baþkanlýðý, Ankara, 2008.

Orman Genel Müdürlüðü'nün “Zayýf 
Yanlarý”;

Personel politikalarý, muhafaza memurlarý 
sayýsýnýn yetersizliði, uzman personel eksikliði,
        Çalýþanlarýn ücret yetersizliði ve diðer kuruluþlara    
göre ücret dengesizliðinin olmasý,

     Çoðunlukla ücra ve mahrumiyet bölgelerinde 
çalýþtýrýlmak zorunda olunmasý,

      Politik ve sosyal baskýlar›n yoðunluðu, liyakat 
ve kýdeme dayalý atama mekanizmalarýnýn olmamasý.

Onlarca uzman, araþtýrmacý ve bilimci bu 

araþtýrmalarý, eylem planlarý ve programlarýný 

neden ve kimler için hazýrladý; bu belgelerde yer 

verilen görüþ ve önerileri niçin geliþtirdi?

 ülkemizde daha az orman yangýný çýkmasý ve/veya 
daha az ormanýmýzýn yanmasý; daha az yurttaþýmýzýn 
daha az zarar görmesi yahut hiç görmemesi için. 
Ancak, örneklenen önerilerin hemen hemen hiçbiri 
yaþama geçirilmemiþ; geçirilmediði gibi, Orman 
Genel Müdürlüðü tarafýndan artýk her yýl hazýrlanmasý 
alýþkanlýk olmuþ içeriði ve biçimiyle 2008 Yýlý Orman 

Yangýnlarýyla Mücadele Eylem Planý'nda da bu 
gereklerin yerine getirilmesine yönelik herhangi bir 
önleme de yer verilmemiþtir. 

Gerçekler böyleyken, bu yýl da Antalya'nýn 
Manavgat, Serik ve/veya Kumluca'da yahut 
Çanakkale'nin Ayvacýk ilçelerinde ve ülkemizin daha 
birçok yöresinde giderek artan sayýda orman 
yangýnýnýn çýkmasý, daha da önemlisi çok geniþ orman 
alanlarýna zarar vermesi yalnýzca olumsuz hava ve 
arazi koþullarý ve/veya uçak ve helikopter 
yetersizlikleriyle açýklanamaz Açýklanýyorsa eðer bu, en 
baþta temel görevleri ormanlarý korumak olanlarýn 
görevlerini savsaklama suçlarýný örtbas etme 
çabalarýnýn yahut en hafif deyimiyle aymazlýklarýnýn, iþ 
bilmezliklerinin ürünüdür. Ne yazýk ki, kitle iletiþim 
araçlarýnýn çoðunluðu da, bilerek ya da bilmeden 
ancak kesinlikle son derece yüzeysel bilgiler ve 
duygusal magazin türü yayýnlarla, sorumlulara 
sorduklarý ve sormadýklarýyla sorumlularýn bu aymazlýk 
ve/veya iþ bilmezliklerinin gözden kaçýrýlmasýný büyük 
ölçüde kolaylaþtýrmaktadýr.

Bu yýl da gündeme orman yangýnlarýndan 

gerekli “dersler çýkarýlmamýþtýr”…

Çevre ve Orman Bakaný ile Orman Genel 
Müdürü'nün Manavgat'taki orman yangý sürerken ve 
“kontrol altýna alýndýktan” sonra kamuoyuna yansýyan 
açýklamalarý, siyasal iktidarýn, geçen yýl olduðu gibi bu 
yýl da çýkan orman yangýnlarýndan ve yanan 
ormanlardan gerekli dersleri çýkarmadýðýný açýklýkla 
ortaya koymaktadýr: Bu açýklamalar ile akla getirdiði 
sorular aþaðýda örneklenmiþtir:

 Orman Genel Müdürü Osman KAHVECÝ:

 “Yangýn 8-9 bin hektarlýk alanda etkili 
olmuþtur. Bu alan içinde 4-5 bin hektar olduðunu 
tahmin ettiðimiz verimli orman arazisinde tahribat 
yapmýþtýr'' (Taþaðýl Orman Ýþletmesi Yangýn Harekat 
Merkezi'nde 5 Aðustos 2008 tarihinde yapýlan basýn 
toplantýsýndaki açýklama):

Orman yangýnýnýn “etkili olmasý” ne anlama 
gelmektedir; yangýnýn “etkili” olduðu belirtilen 4-5 
hektar “verimli” ormanda ve kalan yine 4-5 bin 
hektarda “verimli” sayýlmayan orman alanýnda ne 
olmuþtur?
 ''Kurumsal bazda, bu iklim þartlarý paralelinde 
kendi altyapýmýzý, müdahale gücümüzü yeni 
ekipmanlarla güçlendirmek suretiyle en modern 
yangýnla mücadele sistemlerimizi kuruyoruz, 
ekiplerimizi ve donanýmlarýmýzý yeniliyoruz'' (Ayný 
açýklamadan).

      Çok açýk; en yalýn anlatýmýyla, “süs olsun” ya 
da deyiþ yerindeyse “raflarda kalsýn” diye deðil 
kuþkusuz; gerekenler gerektiði gibi yapýlsýn, yapýlsýn da

Sözü edilen “güçlendirme” ve “yenileme” 
çalýþmalarý nelerdir ve AKP'nin 2002 yýlýnda iktidar 
olmasýndan bu yana neden sonuçlandýrýlamamýþtýr? 
Ülkemizde orman yangýnlarýnýn ve yanan alanlarýn en 
aza indirilebilmesi için yapýlmasý gereken yalnýzca 
“müdahe l e  gücünün  y en i  e k i pman la r l a  
güçlendirilmesi” ve “ekiplerin ve donanýmlarýn 
yenilenmesi” midir ?
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 “Yangýnda bizim de hatalarýmýz olabilir” (6 
Aðustos 2008 tarihli Cumhuriyet Gazetesi):

Bu hatalar nelerdir, kimler tarafýndan nasýl 
belirlenmiþtir; nedenleri nedir, kimler tarafýndan 
yapýlmýþtýr ve nelere yol açmýþtýr; bu hatalarýn bir daha 
yapýlmamasý için alýnmasý gerekli önlemler nelerdir; bu 
önlemler ne zaman ve nasýl belirlenecek ve ne zaman ve 
nasýl yaþama geçirilecektir ?

Çevre ve Orman Bakaný Veysel EROÐLU:

 “Bu iþin tepesindeki yetkili isim olarak 
söylüyorum: Yanan alan 3500-4000 hektar civarýnda” (3 
Aðustos tarihli Hürriyet Gazetesi):

Orman Genel Müdürü'nün açýklamasýna göre 
ise “yangýn 8-9 bin hektarlýk alanda etkili olmuþtur”. 
Tümüyle ve kýsmen yanan orman alanýnýn geniþliði ve 
nitelikleri nedir?
 “Sorumlu bir bakan olarak buradan söz 
veriyorum ki deðil bir metrekare bir santimetrekarelik alan 
bile iþgal edilmeyecek. Ranta dönüþmeyecek.” 

(6 Aðustos tarihli Hürriyet Gazetesi).
Ülkemizde bu gibi yerleri kimler, nasýl “ranta 

dönüþtürmektedir”? Ayrýca, ülkemizin her yanýnda ve 
özellikle de Antalya yöresinde, sözgelimi;
 Anayasanýn 169 ve 170. maddelerine göre 
“Orman olarak muhafazasýnda bilim ve fen bakýmýndan 
hiçbir yarar görülmeyen” yerlerin orman saymayabilme; 

 6831 sayýlý Orman Kanunu'nun 16 ve özellikle 
de 17 ve 115. maddelerine göre “devlet ormaný” sayýlan 
arazileri ormancýlýk dýþý amaçlarla kullanabilme ve 57. 
maddesine göre de yine “devlet ormaný” sayýlan 
a lan la rda  “öze l  o rman s ta tüsünde orman 
yetiþtirebilme,“devlet ormaný” sayýlan arazileri 2634 sayýlý 
Turizmi Teþvik Kanunu ile turizm ve 3213 sayýlý Maden 

Kanunu'na göre de madencilik yatýrýmlarý yapabilme 
olanaklarý varken kimler bu gibi yerleri “ranta 
dönüþtürmek” ister ki? 
 “300 milyon dolara 8-10 uçaktan oluþan bir filo 
kurulacak” (Ayný açýklamadan):

Neden 8-10 uçaklýk bir “filo” kurulacaktýr? 
Yangýnlarýn en az zararla söndürülememesinin temel 
nedeni gerçekten de uçak filosunun yetersizliði midir; 
böyleyse eðer bu yetersizliðin baþka yollarla aþýlabilmesi 
olanaksýz mýdýr? 1990'lý yýllarda olduðu gibi, uçak 
üreticilerinin ve pazarlamacýlarýnýn Bakanlýk ve Orman 
Genel Müdürlüðü üzerinde doðrudan ve dolaylý çeþitli 
baskýlarýna yol açabilecek bu sayýlara kaynaklýk eden veri 
ve bilgileri kimler, ne zaman ve nasýl üretmiþtir?

Orman Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa 

Kurtulmuþlu:

 “Yangýnýn bir tek iyi tarafý, bu ormanlarda kene 
kalmadý. 1940 ve 1950'li yýllarda bölgede çýkan bazý 
büyük yangýnlarýn keneden kurtulmak isteyen köylüler 
tarafýndan çýkarýldýðý anlaþýlýyor.” (6 Aðustos 2008 tarihli 
Hürriyet Gazetesi):

Bu yýl Antalya'nýn tarihinde daha önce 
görülmedik büyüklükteki orman yýkýmlarýna yol açan 
yangýnlar, neden önceki yýllarda çýkmamýþtýr? Baþka bir 
söyleyiþle, Antalya'da, 2008 yýlýnda daha önce 
görülmedik sayýda yangýn çýkmýþ ve bir yangýn da 8-10 
bin hektar ormana zarar verebilecek boyutlara 
ulaþabilmiþtir; arazi koþullarý daha önce de ayný deðil 
miydi; iklim koþullarý daha önce, bu yýl olduðu denli hiç 
kötüleþmemiþ miydi?  

SONUÇ YERÝNE…

Türkiye'de kamu yönetimi, yaþamýn tüm 
alanlarýnda çökertilmiþtir. Ülkemizde, özellikle kamusal 
alanlarda hemen hemen her gün yaþanan bireysel ve 
toplumsal yýkýmlar; ülke içinde ve ülkelerarasý 
düzlemlerde gündeme gelen ekonomik, toplumsal, 
kültürel ve siyasal olumsuzluklar bu gerçeði tüm 
boyutlarýyla ortaya koymaktadýr. Orman yangýnlarýnýn ve 
yol açtýðý orman yýkýmlarýnýn en aza indirilebilmesinin 
büyük ölçüde rastlantýlara kalmasý da bu durumun 
kaçýnýlamayacak sonuçlarýndan birisidir. Ne yazýk ki, 
kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeyi, bu sorun alanýnda da 
gerektiðince yüksek deðildir. Dolayýsýyla, siyasal iktidar, 
kamuoyunun görece olarak en duyarlý olduðu bu sorun 
alanýnda da deyiþ yerindeyse, istediðince at 
oynatabilmektedir. Öyle ki, siyasal iktidar, kendi ilgili 
birimleri tarafýndan hazýrlanan belgelerde yer verilen 
önerileri bile yaþama geçirme çabasýna girmemektedir. 
Buna karþýlýk, sözgelimi; 

    “Her köye bir orman !”, 

    “Devlet ormancýlýðýndan millet ormancýlýðýna 

geçiyoruz !”, 

          “Baltalýk ormanlara son !”,

      “Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Seferberliði 

Eylem Planý !”

         “Ormanlarýn rehabilitasyonu !”

        “Orman koruma çalýþmalarýnýn köy tüzel 

kiþiliklerine býrakýlmasý !”

       “Özel ormancýlýk !”

vb.  Ülkemizin orman ve ormancýlýk gerçekleriyle 
baðdaþt ýr ý lamayacak etkinl iklerle kamuoyunu 
oyalamakta; bu doðrultuda akýl almaz boyutlarda kaynak 
kullanabilmektedir. Üstelik, siyasal iktidar, bir yandan bu 
türden göstermelik etkinliklerle kamuoyunu oyalarken bir 
yandan da  “devlet ormaný” sayýlacak alanlarýn, baþta 
turizm ve madencilik olmak üzere ormancýlýk dýþý 
amaçlarla kullanýlmasýna, devlet ormancýlýðý düzeninin 
özelleþtirilmesine yönelik hukuksal kurumsal ve teknik 
düzenlemeler yapmaktadýr.

Bu nedenlerledir ki, 2008 yýlýnda da;

<<Ormanlarýmýz “dün” yandý, “bugün” de yanýyor, 
“yarýn” da yanacak !>>

savsözünün yinelenmesi kaçýnýlmaz olmuþtur. Evet; 
yukarýda örneklenen temel önlemler alýnmadýkça, “devlet 
ormaný” sayýlan alanlarýn ve devlet ormancýlýðý düzeninin 
özelleþtirilmesine yönelik düzenleme ve uygulamalar 
sürdükçe orman yangýný sayýlarýnýn ve yanan alan 
geniþliklerinin en aza indirilebilmesi, yine tümüyle 
rastlantýlara kalacaktýr. Kalmamalýdýr !

Kenelerin yoðun olduðu ormanlýk yörelerde 
köylüler, Mustafa Kurtulmuþlu'nun bu akýl almaz 
saptamasýný temel alýp da kenelerden kurtulmak için 
orman yakarsa ne olacaktýr?

 “Antalya'nýn gördüðü en büyük yangýn” (2 
Aðustos 2008 tarihli Cumhuriyet ve Hürriyet Gazeteleri):



THK 2007'de kampanya baþlattý. THK 
siyasilerden ilgi görmedi. Sade vatandaþtan gösterilen 
ilgi ile 120 bin YTL civarýnda para oluþtu.

THK'nun bilgilendirmelerine göre bugün 
ülkemizde havadan yangýn söndürme iþini görebilecek 
THK'nun elinde 2 ton su kapasiteli 13 uçak var.

Bu kapasite ihtiyacý karþýlayacak düzeyde 
deðil. Bu nedenle Çevre-Orman Bakanlýðý ve bazý 
belediyeler yabancý ülkelerden uçak kiralýyor. Çok 
bedel ödüyor.

THK kapasitesini artýrmak için 18 Mayýs 
2007'de kampanya baþlattý.

Hedef 4-6 ton su kapasiteli, büyük gövdeli 
amfibik uçaklar yanýnda, dar vadilere girebilecek 
amfibik uçaklar, helikopterlerle bu hizmetlere 
koþmaktý.

Geçilen günlerde görüldüðü gibi yangýn 
söndürme güçlükleri artarak sürüyor.

Konuyla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi köþe 
yazarý Yalçýn DOÐAN 11 Temmuz 2008 günlü 
yazýsýnda; THK “devlet bütçesinden hiç pay almýyoruz” 
diyor.

Hükümetten orman yangýnlarýna karþý, 
inanýlmaz duyarlýk. THK eldeki uçaklarý nereden 
saðlýyor? Traji komik. THK'na halkýn yaptýðý 
baðýþlardýn.

Siz dünyada yangýn söndürme uçaklarýnýn 
halkýn baðýþlarýyla satýn alýndýðý bir baþka ülke biliyor 
musunuz? diye soruyor.

NOT: THK baðýþ iþlemi için www.thk.org.tr

THK 

Ýnsan.
Doðasýný, çevresini, toplumunu ýsýtan, canlý, 

diri tutan yaratýk. Bazen de gözü kara, özensiz, 
savsaklayan, yok edici, yakýcý ....

Küresel öyle, ülkesel öyle.
Yurdumuzda yine sýcaklar bastýrdý.
2008 sýcak bir yýl. Baharýyla, yazýyla.
Yurdum kuruyacak, için için ve açýn açýn 

yanacak diye korkulardayýz.
Nice canlar duman olacak, kül olacak.
Evet!... ve yazýk ki öyle.
Sanki kýyamet.
Ormanlarýmýz aralýksýz yanýyor.
Yangýn günlükleri dizeleniyor.
Ormanda yaþayan, ormana hizmet sunan 

canlar, duyarlý olanlar acýlar yaþýyor.
Yazýk ki yurdum sahipsiz.
Yönetimim ilgisiz, düzensiz, beceriksiz.
Yurttaþým duyarsýz, tepkisiz, çaresiz.
Ne gören, duyan, söyleyen kalmýþ.
Ne izleyen, gözleyen.
Sanki 3 Temmuz Madýmak olmuþ.
Yakýn ha!... yakýn!...
Tohumuna para mý verdik. Varsýn yansýn.
Bir hasýrlýk yerimiz mi olmuþ. Varsýn yansýn. 

diyor sanki yurttaþýmýz.
Varsýn, yapanýn yanýnda, kapanýn elinde 

kalsýn. Çekinen gitsin der gibi.
Býrakýnýz yaksýnlar!...
Býrakýnýz satsýnlar!...

YANGIN VAR DEDÝK!...

“Susmasýn Aðaçlar,
Gelecek”

“Susmasýn Aðaçlar,
 Kararmasýn Gelecek”
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KANLIPINAR AÐAÇLANDIRMA 
VE REHABÝLÝTASYON SAHASI
Sýtký KÜÇÜKÖZ: 

Eskiþehir Orman Bölge Müdürü                                              

Haziran 2008

Eskiþehir'i baþkentimiz Ankara'ya baðlayan 
karayolu güzergâhýnda aðaçlar dikilmiþtir. Bununla da 
yetinilmeyip Eskiþehir giriþinde bulunan Kurtuluþ 
Savaþýnda akan kanlarýn oluk gibi olduðu ve bu 
nedenle ismini Kanlýpýnar olarak alan mevkide yatan 
þehitlerimizin üstüne yeþil örtüsünü örtmek için 
harekete geçmiþtir.

ARAZÝ ÝNCELEMESÝ :

Bu sahanýn aðaçlandýrýlmasý gündeme 
geldiðinde kimilerince sahanýn fidan dikmeye müsait 
olmadýðý ifade edilmiþ ve bu görüþ doðrultusunda 
rapor da düzenlenmiþtir. Aðaçlandýrýlmasý düþünülen 
her noktaya yüzlerce toprak profili açýlarak nerelerin 
toprak açýsýndan zayýf, nerelerin daha iyi olduðu ilk 
baþta tespit edilmiþtir. Açýlan toprak profillerinden 
alýnan toprak örneklerinin laboratuar ortamýnda 
tahlilleri yaptýrýlmýþtýr. Yapýlan tespitler Net cad 
programý yardýmýyla bilgisayar ortamýna taþýnarak 
sahanýn toprak durumu haritasý çýkarýlmýþtýr. Sonuçta 
çalýþma yapýlabilecek 401 ha. içinde toprak 
derinliðinin az olduðu 34,4 ha.'lýk bir alan tespit 
edilmiþtir. 

GÝRÝÞ :

Üzerinde yaþadýðýmýz Anadolu topraklarýnýn 
çok eski tarihlerdeki manzarasýnýn bugün görüldüðü 
gibi ormanlarý tamamen yok olmuþ, otlanmaktan kele 
dönüþmüþ, topraðý aþýnmýþ bozkýrlar olmadýðý 
aþikârdýr. Ýç Anadolu Bölgesi'nin orman zonundan 
stepe sonrada bozkýra geçiþ zonunda bulunan önemli 
illerinden birisi de Eskiþehir Ýlimizdir.

Eskiþehir Orman Bölge Müdürlüðü tarafýndan 
ormanlýk alanlar içersinde bulunan bozuk ormanlar 
rehabilite edilmek suretiyle verimli hale getirilirken, 
üzerinde aðaç bulunmayan orman alanlarý da aðaç 
d i k i l m e k ,  t o h u m  e k i l m e k  s u r e t i y l e  
aðaçlandýrýlmaktadýr. Sadece bununla yetinmeyip 
mevcut orman sýnýrlarýný hýzla geniþletmek suretiyle 
kaderine terk edilmiþ, doðaya teslim olmuþ, step ve 
bozkýra dönüþmeye baþlamýþ alanlarý yeniden 
kazanmaya yönelik çalýþmalara baþlamýþtýr.

Bu 34,4 ha lýk alaný kaderine terk etmek 
yerine 50 000 m3 tarla topraðý dökülerek topraðýn 
mutlak derinliði ve özellikleri iyileþtirilmiþtir. Bu 
topraklar Þeker Fabrikasýnda þeker pancarlarýnýn 
yýkanmasýndan sonra arta kalýp, yýkama havuzunda 
b i r i k en  t a r l a  t op rak l a r ý d ý r.  Daha  önce  
deðerlendirilmeden atýlan bu topraklar buralara 
taþýnarak deðerlendirilmiþtir. Öbekler halinde yýðýlan 
topraklar dozerlerle olduklarý yerlerde daðýtýlmýþ, daha 
sonra sürümlü gerçekleþtirilmiþtir.



 

Sahanýn mülkiyet durumu incelendiðinde; 
Mera Komisyonunca mera olarak vasýflandýrýlarak 
kütük defterine yazýldýðý, ancak henüz tescil edilmediði 
öðrenilmiþtir. Derhal harekete geçilerek mera 
vasfýndan çýkarýlýp aðaçlandýrýlmak üzere Orman 
Genel Müdürlüðü'nce tahsis edilmesi için, Orman 
Bölge Müdürlüðü ile Merkez Orman Ýþletme 
Müdürlüðü Ön Etüt Raporunu düzenleyerek 
imzalamýþtýr.

Orman Bölge Müdürlüðümüzün bu giriþimi ve 
çabalarý sonucunda; il merkezi giriþinde bulunan, 
yýllarca aðaç yetiþtirmenin riskli ve baþarýsýz olacaðý 
görüþüyle kaderine terk edilmiþ bozkýr görüntüsündeki 
bu sahanýn,  mera vas f ýndan ç ýkar ý la rak 
aðaçlandýrýlmak üzere Orman Genel Müdürlüðümüze 
tahsisi saðlanmýþtýr.

UYGULAMA  :

Burada yapýlacak aðaçlandýrmanýn Eskiþehir 
Ýl merkezine yakýn olmasý sebebiyle ileride bu alanýn 
aðaçlandýrma seferberl iði kapsamýnda da 
dü þünü l eb i l e ceð i ,  r e k r eak t i f  amaç l ý  da  
kullanýlabileceði, þehrin havaya saldýðý karbonu 
tutacak ve oksijen saðlayacak olmasý nedeniyle 
Eskiþehir Valiliðine durum anlatýlmýþ ve kamu 
kurumlarýnýn da bu konuda yardýmlarý istenmiþtir. 
Valilik olaya çok sýcak ve olumlu bakarak aldýðý kararla 
Ýl Özel Ýdaresi ile Devlet Su Ýþleri Bölge Müdürlüðünün 
desteðini saðlamýþtýr.

 Sahanýn toprak iþlemesini yapmak üzere 
Devlet Su Ýþleri kurumundan, akaryakýtlarý kurumunca 
karþýlanmak üzere D-8 büyük dozerler temin edilmiþtir. 
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Bu dozerlerle toprak derinliði az ve taþlýlýk durumu çok 
olan yerler 2,5 metre aralýklarla 100-120 cm. 
derinliðinde tek riperle iþlenmiþtir. Ýþlenen bu yerler 
baþlarýna kazýk çakýlmak suretiyle belirlenmiþtir. 120 
cm. derinlikte iþlenmiþ olan bu kýsýmlarda 4X4 MB-
1100 orman traktörü ile gradoni teras oluþturulup 
fidanlar bu kýsýmlara dikilmiþtir. Arada kalan kýsýmlar 
ise su tutmasý amacý ile idaremize ait dozerle 30-40 
cm. derinliðinde sürülmüþtür. 

Daha önce tespit edilerek haritaya iþlenen 
toprak derinliðinin az olduðu kýsýmlara da Özel 
Ýdarenin imkânlarý ile 50.000 m3 toprak taþýnmýþtýr. 
Taþýnan bu topraklar Eskiþehir Þeker Fabrikasýnýn almýþ 
olduðu pancarlarýn yýkanarak topraklarýnýn 
temizlendiði, çökeltme havuzlarýnda biriken verimli 
topraklardýr. Taþýnan topraklar dozerle serildikten 
sonra sürülerek iþlenmiþtir. MB-1100 orman 
traktörleriyle teras formu verilmiþtir. Saha içersine 
yangýn emniyet yollarý ile ara baðlantý yollar da 
yapýlmýþtýr. 

Yapýlan ölçüm ve deðerlendirme sonucunda 
saha kenarýnda bulunan ziraat alanlarýnýn yýllardýr 
hazine arazisinin açýlarak sahipli tapulu yerlerin 
geniþletilerek kullanýldýðý tespit edilmiþtir. Bu tarla 
sahipleri ile görüþülerek iþgal ettikleri hazine 
arazisinden çýkmalarý saðlanmýþ ve bu yerlerde dozerle 
sürülerek dikimleri yapýlmýþ böylece 37 hektar saha 
daha kazanýlmýþtýr.

Toprak Ýþlemesi yapýlan bu sahada Çýplak 
köklü 2+0 Çk, 1+0  Sedir,  1+0  Ardýç  ibreli  türlerin 



B o y l u  
tüplü sedir fidanlarý 
dikilmek suretiyle 
1 5  h e k t a r l ý k  
k ý s ý m d a  B a s ý n  
O r m a n ý  
k u r u l m u þ t u r .  
D i k i l e n  b o y l u  
fidanlarýn sulamasý 
da yapýlmaktadýr

Ýlköðretim 
ve Ortaöðretim 
seviyesinde dünya 
ba r ý þ ý na  ka t k ý  
saðlama adýna 
birincisi Ýlimizde 
d ü z e n l e n e n  
Uluslararasý Yunus 
Emre Sevgi ve 
Barýþa Çaðrý Proje 
O l i m p i y a t ý  
(YUNEPO) anýsýna olimpiyata katýlan 34 ülkeden 441 
okulun öðrencileri ile birlikte 5 hektarlýk alanda fidan 
dikilmiþtir.

 

4 y ý lda  
b i t i r i l m e s i  
planlanan 401 
h e k t a r l ý k  b u  
s a h a n ý n  2 5 0  
hektarýnýn dozerle 
toprak iþlemesi 
y a p ý l m ý þ  1 5 8  
hektarýnýn dikim 
v e  e k i m i  
tamamlanmýþtýr. 
Sahaya toplam 
205.000 fidan 
dikilmiþ 175 kg 
tohum ekilmiþtir.

To p r a k  
taþýnan kýsýmlarda 
aþýrý otlanmalar 
o lmu þ ,  k ü l t ü r  
bakýmlarý ile ot 
alma ve kaymak 
kýrma iþlemleri 
yapýlmýþtýr. Dikimi 
ve ekimi yapýlan 
sahanýn etrafýna 
dikenli tel ihatasý 
yapýlmýþtýr.

Bu iþler 
için yapýlan 2008 
y ý l ý n a  a i t  
Uygulama Projesi 

yanýnda tüplü Badem, Alýç, Akasya, Ahlat, Diþbudak, 
Berberis, Aylantus, Gladiçya, Akçaaðaç gibi muhtelif 
yapraklý türler de dikilmiþtir. Sahanýn içinde bulunan 
iþlenemeyen taþlýk ve kayalýk alanlara Karaçam, Ardýç, 
Erik, Alýç, Ahlat tohumu ekimi yapýlmýþtýr.
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ve Keþif Özetine göre 160 hektarlýk saha planlanmýþ 
olup keþif bedeli 526.565 YTL dir. Yapýlan uygulama 
sonucu Orman Genel Müdürlüðünce harcanan ise 
180.000 YTL dir. Saðlanan tasarruf 340.565 YTL dir.

SONUÇ ve ÖNERÝLER :

Yýllardýr baþarýsýz olunacaðý kaygýsýyla 
aðaçlandýrýlmasý mümkün deðil denilerek kaderine 
terk edilen, altýnda vatanýmýzýn kurtuluþu için 
çekinmeden canýný veren þehitlerimizin yattýðý bu saha 
Orman Bölge Müdürlüðümüzün büyük gayretleri ve 
özverili çalýþmalarý ile imkânsýzý baþararak 
Eskiþehir'imize oksijen saðlayacak, zararlý gazlarý 
tutacak, Eskiþehir halkýnýn nefes alacaðý, gezip piknik 
yapabileceði bir alan baþarýyla aðaçlandýrýlmýþtýr.

Yerleþim yerlerine uzak orman alanlarýnda 
yaptýðýmýz 10.000 lerce hektar baþarýlý çalýþmalarý 
herkesin görmesi mümkün olmazken bu tip projelerle; 
yerleþim alanlarýna yakýn bölgelerde yapýlan 
çalýþmalar halkýn ilgisini çekmekte, bizlere ormanlarý 
ve ormancýlýðý daha yakýndan tanýtma fýrsatý 
saðlamaktadýr.

Orman Ýdaresi olarak öncülük ettiðimiz bu 
projenin gerçekleþmesinde baþta Eskiþehir Valiliðine, Ýl 
Özel Ýdaresine, Ýl Genel Meclisine, Devlet Su Ýþleri 
Bölge Müdürlüðüne ve emeði geçen tüm Kamu Kurum 
ve Kuruluþlarýna Eskiþehir Halký ve Orman Bölge 
Müdürlüðü adýna çok teþekkür ederiz.

 

Fidan etrafýnda malçlama iþlemi

  Ot alma çapalama çalýþmalarý

Orman Yangýnlarý Alarm 
veriyor!...

Doða Koruma Vakfý baþkaný Nevzat CEYLAN 
orman yangýnlarý konusunda yaptýðý açýklamada;

Orman yangýnlarý alarm veriyor. Yangýn 
geçen yýlýn iki katýna çýktý.

Gülnar acý verdi, 2 yurttaþ can verdi. Orman 
ve orman canlýlarý yandý. Ülkemizde her  
seçim döneminde, belirsizlik ve siyasi bunalýmlarda, af 
ve söylentilerinde, kuraklýk, sýcaklýk dönemlerinde 
yangýnlar artýyor.

Bu yýl anayasa deðiþiklik söylentileri, 2/B 
özentileri, orman yaðmasý olasýlýklarý yangýný 
körüklüyor.

Orman Bakanlýðý gerekli, yeterli önlemi 
alamýyor.

Bakanlýk KIRMIZI ALARM vermeli.
Hassas bölgelerde piknik, ormana giriþ 

önlenmeli.
Ormancýlýk kamu örgütü duyarlýða, desteðe 

yönlendirilmeli.
Yangýna erken ulaþýlmalý.

Nevzat CEYLAN TBMM'ye sunulan AOÇ 
arazisinin bir kýsmýnýn 258 dekar yerin Gençlik-Spor 
Genel Müdürlüðüne ayrýlýyor. Spor kulüplerine 
devredilip özelleþtirilmek isteniyor.

1983 den beri çýkmayan yasa ile 1. derece 
SÝT ALANI olan Atatürk'ün mirasýnýn iþgaline, 
küçültülmesine, iþlevlerinden alýkonmasýna razý 
olunamaz.

AOÇ YAÐMALANIYOR

DOÐA 
KORUMA 
VAKFI'NDAN 
TEPKÝLER
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Yalova Armutlu'da taþlýk, kayalýk topraksýz 
çok bozuk orman alanlarýnda kompresörlerle dikim 
çukurlarý açýlarak fýstýkçamý fidaný dikiliyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü, Yalova 
Ýþletmesi, Armutlu Þefliði görev alanýnda yer alan 
Fýstýklý Köyü çevresinde bulunan çok bozuk orman 
alanlarýnda yapýlan bu çalýþma Yalova Valiliðince satýn 
alýnarak idaremize tahsis edilen üç kompresör ile 
yapýlýyor. Bütün bu çalýþmalar kýþ aylarýnda boþta kalan 
sigortalý iþçilerimiz eliyle yürütülüyor. 

Armutlu Orman Ýþletme Þefi Volkan Andiç'ten 
aldýðýmýz bilgiye göre, üzerinde hiçbir orman örtüsü 
bulunmayan yüzlerce hektarlýk bu çok bozuk orman 
alanlarýnýn taþlýk, kayalýk olmasý ve yeterli toprak 
bulunmamasý nedeniyle bu alanlarda ne makineli, ne 
de iþçi ile toprak iþlemesi yapýlamamaktadýr.

2008 yýlý baþlangýcýndan itibaren tamamen 
iþletmenin sigortalý iþçileri çalýþtýrýlarak 4,5 hektar 
alanda 1.50x1.20 metre boyutlarýnda ve 1.30  1.40 
metre derinliðinde 250'den fazla çukur açýlmýþ. 

Çevredeki inþaat alanlarýndan çýkan hafriyat 
ücretsiz olarak sahaya döktürülmüþ. Kompresörlerle 
kazýlan fidan çukurlarý, hafriyat topraðý ve çukur 
kazýsýndan elde edilen küskülük toprak ile karýþtýrýlarak 
doldurulmuþtur. Tüplü fýstýkçamý fidanlarý doldurulan 
bu çukurlara dikilmiþtir.

Çalýþmanýn baþarýlý olmasý durumunda 
uygulama, gelecek yýllarda daha büyük alanlarda 
sürdürülecektir.

Çalýþmalarý TRT haber yapmýþ ve bu haberi 
TRT2 Televizyonu haber bültenlerinde yer vermiþtir.

TAÞLIK KAYALIK ALANLAR AÐAÇLANDIRILIYOR



OR-KOOP Genel Kurulu 30 Temmuz 2008 
günü Ankara-Çankaya Park Otel Likya Salonunda 17 
maddelik gündemle toplandý.

Köy-Koop, TOD, OTO, TEMA, Tarým Orkam-
Sen, Sivil toplum örgüt temsilcileri, siyasal parti 
temsilcisi ve Orman ve Tarým Bakanlýklarýnýn OGM, 
AG vb. görevlilerinin katýldýklarý toplantý açýlýþ, saygý 
duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Ses aygýtýnýn 
çalýþmamasý nedeniyle Ýstiklal Marþý okunmasý CHP 
Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ýn yönetiminde 
tamamlandý.

Köy-Koop Genel Baþkaný Muammer Niksarlý 
baþkanlýðýnda oluþan genel kurul divaný yönetimi 
üstlendi.

OR-KOOP Genel Baþkaný Cafer YÜKSEL;
Selam, saygý ve teþekkürle baþladýðý açýþ 

konuþmasýnda; toplantý zamanýnýn iþin yoðun olduðu 
günlere rastlamasýnýn güçlük ve uygunsuzluðunun 
elde olmayan nedenlerle oluþtuðunu söyleyerek 
sürdürdü.

YÜKSEL sözlerine kooperatifler ortamýnda 
güçlenme ve sözünü daha etkili kýlma, karar 
süreçlerinde belirleyici olma arayýþ ve oluþumlarýný dile 
getirerek, bu baðlamda küresel ve ülkesel olarak 
benzeri iþ ortamlarýnda etkinlik ve devinimleri olan 
üretim, bölüþüm örgütlerinin iþ-güç birlikleri 
dayanýþma olanaklarý olduðunu belirtti.

Ticaret, sanayi, finans vb kuruluþ evliliklerinin 
güç oluþturma giriþimleri olduðu benzeri evliliklerin 
kooperatifler düzleminde de dayanýþma ve güç 
birliðinin önemi ortada.

Konuyla ilgili ülke düzeyinde kooperatifler 
arasý birleþme arayýþ ve çalýþmalarý sürüyor.

Öte yandan kýrsal kooperatifler olarak 
organik, ekolojik üretim süreçlerinde daha aktif, 

verimli, gelirli etkinliklerin yapýlabileceði bu yönde 
taban geliþmelerinin özendirildiði gözleniyor. Ve 
uygulamaya aktarýlýyor.

Tabanýmýzda eðitim, denetim olanaklarý 
verimi, kazancý, bilinci besliyor.

Kamu yönetiminin üretim süreçlerinde bizlere 
örgütsel, eðitsel ve mali katkýlarý anýnda yasa ve 
yönetmelikler de iyileþtirmelerle önümüzü açmasýný 
diliyoruz.

Orman ve Çevre Bakaný ile görüþme 
olanaðýmýz güç oluyor. Kamusal desteklerde 
ayýrmacýlýk-kayýrmacýlýk oluyor. Hoþ olmuyor. 
Bürokratlarla iletiþimimiz þükür ki var.

Kooperatifler olarak kesme, taþýma dýþý 
ormancýlýk etkinliklerinde örneðin aðaçlandýrma, 
mera ýslah, yol yapým vb konularda zayýf kaldýk.

250 bin üyeli yapýyýz. Süreçlerde etkili, katkýlý 
olmak isteriz. Benzeri örgütlerle iþ, güç birliði ve 
birleþme olanaklarý ararý buluruz. Sevgi ve saygýlar.

Divan Baþkaný: Birleþme adýmý yararlý oldu. 
Kooperatifler yasamýz çaðdaþ ve demokratik. Bazý 
iyileþtirmeler yapýlabilir. Ancak üst yönetimlerin bizleri 
algýlama eksikleri var. Bir zamanlar kooperatif 
komünistliktir deniyordu. Algý-bilgi eksikliðiydi. Oysa 
kapital bile kooperatiflerden beslendi, geliþti.

Kooperatif felsefedir.
Hadi ÝLBAÞ'dan sonra söz verilen TOD yayýn 

kurulu üyesi Ýyigün PULAT yaptýðý kýsa sunumda 
yurdumuzda bir þeyler oluyor. Bizlere de dokunur, 
uyanýk olalým. Ormancýlýk öðrenimi görmüþ orman 
mesleði yapanlarla orman köylüleri ortak ve 
dayanýþmalý olmalý.

Ýnsanlar bu yurdu bize kazandýran, emanet 
eden Mustafa KEMAL'in 5/B diyebileceðimiz 
Baðýmsýzlýk, Barýþ, Bilim, Birlik ve Bütünlük 
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önermelerine sahip çýkmalý diye kiþisel görüþlerini 
belirtti.

Bizden beslenen TOBB Baþkaný ise 
Anayasada kooperatifin ne iþi var diyor. Bizi birlikten 
alýkoymak istiyor. Yaptýðýmýz destekler, katkýlar haram 
olsun.

Genel Kurula yapýlan siyasal parti ve sivil 
toplum örgütleri iletileri sunumundan sonra konuk 
konuþmacýlara söz verildi.

Ýlk konuk; ülkemizde Köy-Kooperatifleri 
birliðinin 1960'lardaki oluþumunda, kuruluþunda 
etkin yer ve görev almýþ Sayýn Hadi ÝLBAÞ oldu.

ÝLBAÞ; Ömrümü kooperatifçiliðe vermiþim. 
Hala çaba ve emek harcýyorum, yýlmadým, 
yorulmadým, yýkýlmadým. Mutluyum.

Son yýllarda orman yangýnlarý ile yanýyorum. 
Bence % 95 kasýt.

Ormanýn yokluðu kökümüzü kurutur.
Eski yok ediciler kazma, balta, keçiydi.
Þimdi böcek, yangýn çýktý geçtiðimiz günlerde 

Anamur'da Gülnar yangýnýný duydum içim parçalandý. 

Aðaç sevgisi bizde az, yetersiz. Saygýlar.
Ýyigün PULAT  belirtti.
Tarým ORKAM-SEN'den Þükrü DURMUÞ;

Güngören olayýný kýnýyorum.
Ülkemizde 80 den bu yana emeðe yoðun 

saldýrý var. Olay küresel düzeyde de yayýlýyor, kapital 
bizlere yüz vermiyor. Ülkemizde de egemenler ben 
yaptým oldu diyorlar.

Üst yönetimle bakanlýk düzeyinde iletiþim 
oldukça zor. Koþullar eþitsiz. Kamu görevlisi etkisiz. 
Sivilin sesi dinlenmiyor. Yaþam savaþý güç, engel çok, 
emek desteksiz. Bizler sizlerleyiz baþarý dilerim.

Genel kurulun baþar ý l ý  geçmesini ,  
kooperatiflerin güçlenmesini diliyorum.

Terörü kýnýyoruz.
Kýrsal kalkýnma istiyoruz. Gerekli kaynak, 

destek yoksa sorun sürer. 
Siyasal üstü olarak meslek örgütlerinin katýlým 

ve desteði gerekir.
Ülkemizde uzun erimli plan yok.
Arazi sýnýflamasý yok. Temel havza yasasý 

oluþturulmalý, yerel örgütler güçlendirilmeli. Amasya, 
Erzincan, Erzurum yörelerindeydik.

Doðal zenginliðimiz var ama yoksulluk hala 
sürüyor. Ýyileþtirme gerekiyor. Baþarý dilerim.

TAGEM (Tarýmsal Araþtýrmalar Genel 
Müdürlüðü)

Kooperatifler geliþiyor. Yeterli mi? Kýsmen.
Ýletiþim eksikliklerini gidermeye çalýþtaylarla 

çalýþýyoruz. 
ÝRFO-2005 den bu yana sürüyor. AB destekli 

TAKOK (Tarýmsal Amaçlý Kooperatifler Kurulu) 
oluþturduk.

Kooperatif 
gönü l lü lük  i þ i .  
E ð i t i m ,  k r e d i  
desteði veriliyor. 
Yeterli üretim var 
ama pazarlama 
güçlüðü var.

Ý þ l e m e ,  
p a k e t l e m e ,  
depolama, taþýma 
olanaklarý eksik.

Hibelerle 
d e s t e k l i y o r u z .  
Örgütlü üreticiye 
öncelik tanýyoruz.

B a k a n l a  
b i z  b i l e  z o r  
görüþüyoruz.

B a þ a r ý  
dilerim.

O G M  -  
Osman KAHVECÝ

H a y ý r l ý  
o l sun .  Olumlu  
katkýlar olsun.

H e r k e s e  
a ç ý k  o b j e y l e  

çalýþýyoruz. Orman-ormancý-köylü birlikteyiz. Bizden 
istenen çok. Ýstenene kulak veriyoruz.

Ormancýlýðýn geliþmesi ile birlikte olur.
Ormanýn sahibi devlet. Ormandan 

yararlanmakta ayrýcalýk tanýnan kitle orman köylüsü. 
Dünyada orman köylüsü yok. Bizde var. Kötü mü? 
Hayýr iyi. Ormanda yüzyüzeyiz, birlikteyiz. 
Kooperatifleri ormancý özendirdi, kurdu þimdi 
destekliyor.

Gelelim orman yangýný olayýna.
Konuya duyarlýyýz. Devlet kurumlarýný bile Þ, 
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baþarý dilerim.
Divan Baþkaný: Tanýtým önemli.
AGM - Hanifi AVCI;

Kooperatif önemli, Çok kooperatif kurdum, 
çalýþtým. Genel Müdürlük olarak OR-KOOP la ortak 
çalýþabiliriz, güçlenin. Baþarý dilerim.

CHP Sinop Milletvekili: Engin ALTAY

Terörü kýnýyoruz. Ben de OR-KOOP'çuyum. 
Çok çalýþtým. Halen omuz veririm. Deðerli dinamik bir 
örgüt. Örgütsüzlük, güçsüzlük oluyor. 70 milyonun 50 
milyonu sefil, hak etmiyoruz. Yurdumuz zengin, 
yurttaþýmýz yoksul ezik. Düzen ters iþliyor. Devlet millet 
için çalýþmalý. Oysa ormancýlýk kesiminde devlet 
orman köylüsüyle sorunlu, çekiþmeli.

Bakanýn gelmemesi üzücü.
Aslýnda çevre-orman birleþmesi yanlýþ oldu. 

Çevre bambaþka kentin fosseptiði, kanalizasyonu, 
fabrika bacasý ayrý. Orman baþlý baþýna bir olgu.

Ülkemizde ilginç oyunlar oynanýyor. 
Pazarlanýyor, satýlýyor, uyanýk olmalýyýz. Oyun 
arsýzlaþýyor.

Devlet dahil her þey milletin olmalý. 2/B 
orman köylüsü için olmalý.

Bir söylentiye göre ülkemizi gezen bir Japon 
üretim, donatým ekibi özkaynak ve insan kaynaðý 
olgusu ile geliþmiþlik düzeyini gözleyince þaþýrdýk, 
yýllardýr niçin geri kalýnmýþ? Galiba bu ülkeyi 
hýrsýzlarla, deliler yönetmiþ demiþler. Doðrusu 
düþünmeye deðer. Baþarý dilerim.

Divan Baþkaný: Siyaset bize destek versin, 
1163 sayýlý yasamýzý iyileþtirsin.

Konuk konuþmacýlardan sonra gündemin 
karar süreçlerine geçildi. Yönetim-denetim ibrasý, 
2008 bütçesi, 2008 çalýþma programý oylandý. 
Onandý.

Bu arada birliði iþyeri satýn alýnabilmesi için 
yönetime 1.250.000 YTL. kaynak ve kredi kullanma 
yetkisi verildi.

Üyeler, çalýþmalarda, hak aramalarda 
dirençli, kararlý olmayý, ödünsüz ve bilinçli olmayý dile 
getirdiler.

Birim fiyat oluþumunda uyanýk olmak, sigorta 
konusunda duyarlý olmak, özelleþtirme halinde orman 
köylüsünün göreceði zararlara fýrsat vermemek 
isteklerinde bulundular.

Toplu öneride 

1- Dikili satýþta öncelik
2- Birim fiyatta ölçülülük
3- Lif-yonga veya yakacak odun fiyat 

farklarýnda tutarlýlýk
4- Üretim sürecinde kooperatiflere öncelikler 

dile getirildi. Benimsendi.
Genel Kurul Cafer YÜKSEL'de düzenlenen tek 

liste ile seçime giderek çalýþmalarý sonlandýrdý.

dava ediyoruz. TEDAÞ, DDY, Hazine vb.
Eskiden yýlda 24 bin ha. yanardý. Þimdilerde 5 

bine düþürdük. Teknik beceri, teknolojik donaným 
olarak geliþtik. Akdeniz birliði bizden ders almak 
istiyor. 

Gülnar'da ekibim yandý diye aðladým. Onlar 
yangýnýn yakýp geçtiði, yanýk ortama kaçýp kurtuldular. 
Amerika'dan bile becerikliyiz. Aslýnda; býrak yansýn 
yenilenisin diyen de var. Ama korumak görevimiz, 
ulaþýrýz, destek alýrýz.

Bir de böcek felaketi var, yangýndan etkili.

Ana sorunumuz mülkiyet. Tapu Kadastro ile 
sorunu 3 yýlda çözümlemeyi kararlaþtýrdýk. Mülkiyet 
kavgasý bitecek 2/B de çözümlenecek.

Orman köylüsüne iþletmecilikte aðýrlýk 
verilecek. OGM'de kamuya denetim, gözetim, eðitim 
iþi verilsin, diðer iþler hizmet alýmý ile gördürülsün diye 
düþünüyoruz.

Orman yangýnlarý ile savaþta bile özel 
örgütten hizmet alýmý yapýlabilir. Yapýyoruz.

Orman iþlerinde de sizlerden verimli çalýþma 
katký bekliyoruz.

Üretim, taþýma, depolama, satýþ, enkaz 
temizliði, bakým koruma iþlerinde sizlere çok iþ düþer.

Ayrýca odun dýþý ürünlere de aðýrlýk verilir.
Ormanlarýn iyileþtirilmesine 300 milyon dolar 

ayýrdýk.
Ama kendimizi anlatamýyoruz. Uzattým, 
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Orman ve Av'ýn Mart-Nisan 2008 

sayýsýnda Beþinci Avrupa Ormanlarýn Korunmasý 

Bakanlar Konferansýnýn sonucunda yayýnlanan 

Varþova Bildirgesi'nin çevirisi yayýnlanmýþtý. Bu 

sayýda konferansta alýnan kararlarý sizlerle 

paylaþýyoruz. Konferansta alýnan kararlar iki 

önemli baþlýk altýnda toplanmaktadýr. Ormanlar, 

Odun ve Enerji baþlýðý altýnda ormanlarýn enerji 

üretiminde ve iklim deðiþikliðini önlemedeki 

önemine deðinilirken Ormanlar ve Su baþlýðý 

altýnda ormalarýn su kaynakalarý ile olan iliþkisinin 

önemine vurgu yapýlmaktadýr.

1. Ýklim deðiþikliðinin azaltýlmasý ve enerjinin 
elde edilmesinin güvenliðinin arttýrýlmasý konularý 
desteklenmelidir.

2. Fosil yakýtlarýn yerine orman biyokütlesi ve 
odun üretimi artýklarý gibi önemli yenilenebilir enerji 
kaynaklarýnýn kullanýlmasýyla sera gazý salýnýmýnýn 
azaltýlabileceði vurgulanmalýdýr.

3. Biyoenerjinin üretiminde ve tüketiminde 
hem enerjinin hem de kaynaklarýn verimli 
kullanýlmasýnýn gerektiðinin farkýna varýlmalýdýr.

4. Kyoto Protokolünün 2012'de sona erecek 
birinci dönemi sonrasý baðlamýnda iklim deðiþikliðinin 
azaltýlmasýnda uzun dönemli karbon tutumuyla önemli 
rol oynayan ormanlarda olduðu kadar orman 
ekosistemlerinin rolünde de bilginin arttýrýlmasý 
gerektiðinin farkýna varýlmalýdýr.

5.  Sü rdürü leb i l i r  o rman yöne t im i  

uygulamalarý kabul edilmeli, sürdürülebilir orman 

yönetimi ilkelerine uyarak orman kaynaklarýnýn 

kullanýlabilirliði arttýrýlmalý ve orman alanlarý 

geniþletilmelidir.

6. Avrupa ormancýlýðýnýn ve ormana dayalý 

endüstrisinin öneminin farkýna varýlmalýdýr.

7.  Yeni lenebi l i r  hammadelerde ve 

yenilenebilir enerji naklinde olduðu gibi odun 

talebinde de rekabetin arttýðýna vurgu yapýlmaktadýr.

VARÞOVA KARARI 1

Ormanlar, Odun ve Enerji

Hazýrlayan: Arþ.Gör. H. Batuhan GÜNÞEN - Bartýn Orman Fakültesi - batuhangunsen@gmail.com

8. Politika oluþturulmasýnda ve strateji 

geliþtirilmesinde iyi bilgilendirme ilkelerine ihtiyaç 

olduðu gibi odun kaynaklarýnda ve tüketiminde de 

daha kapsamlý bilgiye ve bu bilginin geliþtirilmesine 

ihtiyaç olduðuna deðinilmiþtir.

9. Özellikle kýrsal alanlarda iþ olanaklarýnýn 

artýrýlmasý ve ekonomik büyüme için artan odun talebi 

konusunda orman sahiplerine, giriþimcilere ve 

yöneticilere gelir artýrýcý fýrsatlarýn yaratýlmasý 

gerekmektedir. 

10. Odun hareketliliðinde ormanlarýn 

sürdürülebilir yönetimini devam ettirmek için 

Avrupa'daki orman mülkiyeti daðýlýmlarýnýn farkýna 

varýlmalýdýr.

11. Orman yangýný riskinin azaltýlmasýnda 

odunsu biyokütlenin kullanýlmasýnýn tamamlayýcý 

rolünün farkýna varýlmalýdýr.

12. Önceki Avrupa Ormanlarýn Korunmasý 

Bakanlar Konferans ' larýnýn kesin kararlarý 

gerçekleþtirilmeli ve uluslararasý süreçler, kongreler ve 

örgütlenmeler ile odun, enerji ve orman alanlarýnda 

devam eden iþlerin önemi anlaþýlmalýdýr.

Avrupa Birliði ve Ýmza Eden Ülkelerin Temsilcileri 

aþaðýdaki kararlarý almýþlardýr:

13. Enerji üretiminde odunsu biyokütlenin 

daha fazla kullanýlmasý için sürdürülebilir orman 

yönetimi çerçevesinde etkili önlemler alýnmalýdýr. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarý gibi odunun tekrar elde 

edilmesi ve odun üretimi atýklarýn iþlenmesinin önemi 

dikkate alýnmalýdýr.

14. Toprakta, suda, biyolojik çeþitlilikte ve 

besin zincirinde etkili olan enerji için odun üretiminin 

çevresel etkileri hesaplanmalýdýr.

15. Odun ve enerjinin etkin kullanýmýnda, 

biyoenerjinin üretiminde ve daðýtýmýnda yatýrýmlar 

I .  Enerji  Üretiminde Ormancýl ýk 

Sektörünün Rolü Geliþtirilmelidir.

Beþinci Avrupa Ormanlarýn Korunmasý Bakanlar Konferansý
5 -7 Kasým 2007, Varþova, Polonya
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teþvik edilmelidir. Araþtýrma ve geliþtirmeleri de 

içerecek politikalar ve araçlar düzenlenmelidir.

16. Enerjiyle ilgili olarak sektörler arasý 

münazaralarda ormancýlýk sektörünün durumu 

kuvvetlendirilmelidir.

17. Biyoenerji için pazarlarýn geliþtirilmesinde 

enerji üreticileri, odun endüstrisi, özel orman sahipleri 

ve kamu ormaný sahipleri arasýndaki ortaklýk teþvik 

edilmelidir.

18. Bilimsel ve uygulanabilir esaslar, paydaþ 

iliþkileri, Avrupa'daki varolan ve potansiyel odun 

kaynaklarý tahlil edilmeli ve ölçülmelidir. 

19. Enerji için odunun kullanýmýnda veri 

toplanmasýnýn s is temler i  düzenlenmel i  ve 

geliþtirilmelidir.

20. Sürdürülebilir kalkýnmada, kýrsal 

kalkýnmada, tarýmda, arazi kullanýmýnda, çevrede, 

enerjide ve endüstride politikalar ile ulusal ormancýlýk 

po l i t i ka la r ýn ýn  a ras ýndak i  bað daha da 

kuvvetlendirilirken artan sürdürülebilir odun 

üretiminde mümkün olan tüm koþullar saðlanmalýdýr.

21. Tüm mülkiyet þekillerindeki ormanlarda 

hareketlilik ve sürdürülebilir odun üretiminin artýþýnda 

istenmeyen engeller teþhis edilmeli ve kaldýrýlmaldýr.

22. Sürdürülebilir orman yönetimi altýnda 

farklý uygulamalar dikkatle gözden geçirilmelidir. Kýsa 

rotasyon ve baltalýk ormancýlýðýný içeren sürdürülebilir 

y öne t im  s i s t em l e r i n i n  s ý r a y l a  ku l l an ým ý  

desteklenmelidir. 

23. Ormanlarýn dýþýndaki alanlardan odun 

kaynaklarýnýn taþýnabilirliði hesaplanmalýdýr.

24. Orman kullanýcýlarýnýn ve oluþturduklarý 

kooperatiflerin, onlarýn iþbirliðini kolaylaþtýrmanýn, 

bilgi alýþ-veriþinin kapasite geliþtirmeleri teþvik 

edilmelidir.

25.  Eð i t imde  ve  yen i  t ekn ik le r in  

kullanýlmasýnda odun pazarýnýn ihtiyaçlarýna daha iyi 

cevap verebilmek için giriþimcilerin, yöneticilerin ve 

ormanda çalýþanlarýn kapasitesinin geliþtirilmesi 

desteklenmelidir.
26. Odun kaynaklarýna giriþi kolaylaþtýrmak 

ve pazar taleplerine cevap vermede esneklik saðlamak 
için ormancýlýk sektöründe lojistik altyapý yeterli 

II. Odun Kaynaklarýnýn Hareketliliði

derecede desteklenmelidir.

27. Yüksek orman yangýný riskinden dolayý 

ormanlarda biyokütlenin hareketliliði desteklenmelidir. 

Bu yolla ormanlarýn zarar görme seviyesi azaltýlmalýdýr.

28. Orman alanlarý dýþýnda kalan yerlerde 

yapýlan odun üretimi için sürdürülebilir yönetim 

uygulamalarý teþvik edilmelidir.

1. Ormanlar ve su arasýndaki yakýn ve 

karþýlýklý iliþki tanýmlanmalýdýr.

2. Tatlýsuyun arz ve talebi arasýnda büyüyen 

bir dengesizlik vardýr.

3. Su kalitesi ve miktarýnýn yeterli derecede 

temin edilmesi gerektiðinin farkýna varýlmalýdýr.

4. Avrupa' daki yaþamý devam ettirmek için 

nicelik ve nitelik bakýmýndan yeterli derecede suya 

ihtiyaç olduðu vurgulanmalýdýr. 

5. Su ekosistemlerinin biyoçeþitliliði için 

ormanlarýn ve yönetiminin ne kadar önemli olduðu 

vurgulanmaktadýr.

6. Seller, döküntü akýntýlarý (seyelanlar), heyelanlar, 

fýrtýnalar ve kuraklýk gibi doðal tehlikelerin þiddetinde, 

miktarýnda ve sýklýðýnda iklim deðiþikliði çok ciddi 

þekilde etkili olmaktadýr. Bu durum orman ve su 

kaynaklarý ile onlarýn yönetimini de etkileyecektir.

7. Daðlýk alanlarda bulunan ormanlar su 

kalitesinin korunmasýnda, toprak kaymalarýný, 

erozyonu ve heyelan etkilerini azaltmada önemli rol 

oynamaktadýr. Ormanlarýn ve yönetiminin toprak 

korumasýyla, çölleþme ile mücadeleyle, sellerin 

önlenmesiyle, tüm su kaynaklarýnýn miktarýyla ve su 

kaynaklarýnýn yönetimiyle ilgili olduðu vurgulanmýþtýr.

8. Orman yangýnlarýnýn boyutu ve sýklýðý 

artmaktadýr. Hatta kutuplara yakýn yerlerde ve yüksek 

rakýmlarda bile orman yangýnlarý sýklýkla çýkmaktadýr. 

Bu durum toprak erozyonuna, su kalitesinin 

bozulmasýna ve su miktarýnýn azalmasýna, sulak 

Ormanlar ve Su

VARÞOVA KARARI 2
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alanlarýn zarar görmesine neden olmaktadýr.

9. Ormanlarýn tüm ekonomik deðerlerinin 

yeterili þekilde tanýndýðý ve özellikle ekosistem 

h i zme t l e r i n i n  deðe r i n i n  önem l i  o l duðu  

vurgulanmaktadýr.

10. Orman sahiplerinin bazý haklara ve 

sorumluluklara sahip olduðu bilinmelidir. Suyla ilgili 

hizmetlerin saðlanmasýna iliþkin önceki müzakerelerin 

önemi göz önünde bulundurulmalýdýr.

11. Suyla iliþkili ormancýlýk politikalarýnýn 

planlanmasýnda ve uygulanmasýnda yerel 

topluluklarýn ve bu konuyla ilgili diðer paydaþlarýn yer 

almasý gerekmektedir.

12. Önceki Avrupa Ormanlarýn Korunmasý 

Bakanlar Konferanslar ýnýn kesin kararlar ý  

gerçekleþtirilmeli ve uluslararasý süreçler, kongreler ve 

örgütlenmeler ile su ve orman alanlarýnda devam 

eden iþlerin önemi anlaþýlmalýdýr.

Avrupa Birliði ve Ýmza Eden Ülkelerin 

Temsilcileri aþaðýdaki kararlarý almýþlardýr:

13. Halký ve özel ortaklýklarý da kapsayan 

sürdürülebilir orman yönetiminde yöresel su 

kaynaklarýyla iliþkili doðal felaketlerin önlenmesinde, 

su ve toprak için ormanlarýn koruyucu fonksiyonlarý 

artýrýlmalý ve devamlýlýðý saðlanmalýdýr.

14. Aðaçlandýrma ve gençleþt irme 

programlarýnýn, selleri ve toprak kayýplarýný 

önlemedeki ve su kaynaklarýnýn niteliðindeki etkilileri 

tayin edilmelidir.

15. Toprak korumasý, biyoçeþitliðin 

korunmasý, sellerin önlenmesi ve su çevresinin 

faydalarýndan yararlanmak için özellikle taþkýn 

yataklarýnda ve sulak alanlarýn üstünde bulunan 

bozulmuþ ormanlarýn yenilenmesi desteklenmelidir.

16. Ekosistemlerin korunmasýna ve saðladýðý 

hizmetlerin sürdürülebilirliðine katkýda bulunan orman 

ve su kaynaklarý yönetiminin politikalarý geliþtirilmeli ve 

I. Suyla Ýlgili Olarak Ormanlarýn 

Sürdürülebilir Yönetilmesi

II. Su ve Ormanlarla Ýlgili Politikalarýn 

Koordine Edilmesi

artýrýlmalýdýr.

17. Ulusal orman programlarýnda ya da 

eþdeðerlerinde orman ve su kaynaklarýnýn yönetim 

politikalarý eþit bir þekilde oluþturulmalýdýr. Tahsis 

aþamalarýnda su kaynaklarý yönetimi planlarý ve 

stratejileri tamamlanmalýdýr.

18. Orman ve su arasýndaki karþýlýklý iliþkide 

daha iyi iþbirliði için kurumsal düzenlemelerin varlýðý 

artýrýlmalý ya da yeterli þekilde geniþletilmelidir. 

19. Uluslararasý ortaklýðý geliþtirme süresince 

sýnýr aþan sulak alanlarda su ve ormanlarýn yönetimi 

dikkate alýnmalýdýr.

20. Orman ve su iliþkisini anlamada ve 

bununla ilgili bilgiyi geliþtirmede eðitim ve araþtýrma 

hizmetleri artýrýlmalýdýr. 

21. Su kaynaklarýnýn çevresini düzenlemede 

ormanlarýn potansiyelinin ve sürdürülebilir yönetiminin 

farkýnda olunduðu kadar ormanlar ve su arasýndaki 

iliþkinin de farkýna varýlmalýdýr.

22. Orman ve suyun etkileþiminde iklim 

deðiþikliðinin potansiyel sonuçlarýnýn çok iyi 

anlaþýlmasý gerekmektedir.

23. Ýklim deðiþikliðine uyum saðlamada ve 

azalmasýna katkýda bulunmada ormanlarýn ve su 

kaynaklarýnýn sürdürülebilir yönetilmesi için onlarla 

ilgili olan politika ve stratejiler geliþtirilmelidir. 

24. Sellerin önlenmesinde, su kaynaklarýnýn 

kalitesinde ve miktarýnda önemli rol oynayan orman 

hizmetlerinin ekonomik deðeri tayin edilmelidir.

25. Ormanlar ve suyla ilgili oluþturulan 

politika ve stratejiler, su-orman hizmetleri iliþkisinin 

ekonomik deðerlerinide içermelidir.

26. Sürdürülebilir orman yönetimini ve 

ormanlarýn koruyucu fonksiyonlarýný devam ettirmede 

finansal kaynaklarý çeþitlendirmek ve geliþtirmek için 

Ekosistem Hizmetleri Ücretleri (Payments for Ecosystem 

Service PES-) gibi ekonomik araçlarýn ölçülmesi ve 

geliþtirilmesi kolaylaþtýrýlmalýdýr.

III. Ormanlar, Su ve Ýklim Deðiþikliði

 

Suyun Ekonomik Deðeri

IV. Orman Hizmetleriyle Ýlgili Olarak

Orman ve Av
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Meþe kütüðü içerisindeki bu aðaç deseni Orhaneli Ýþletmesi, Büyükorhan 

Þefliðinde bulunmuþtur. Kütük kesiti Bölge Müdürlüðümüz Teknik Gözlem Odasýnda 

sergilenmektedir.

AÐAÇ ÝÇÝNDE AÐAÇ
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Silifke Ýþletmesinin Mut Kazasý,
Ardasýn 60 No.lu Havzasý,
Alev alev, duman duman ...
Gecenin bu vaktinde yine,
Eteðinden tutuþtu orman.

Bir yol telefon çalmaya görsün,
Ýçin bir hoþ olur, için erir,
Ben kule bekçisi Hýdýr Üçyýldýz der,
Üç kazadan tekmil verir.

Onluk santral deðirmen misali,
Onluk santral pul, pul aðlar.
Keben aradan çekilir,
Silifke Müdürün evini baðlar.

Kaçýþtý kahvelerden kasabalý,
Yollarda kala kaldý körü topalý.
Orman sizin dedik sahip çýkmadý kimse,
Dorla'dan bir Adem Oðlu çýktý kelam etti,
Dedi karýþma varsýn yansýn bizimse.

Konut Edindirme Yardýmý, 22.11.1986 gün ve 
19289 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe 
giren 3320 sayýlý yasada öngörülen; memur, emekli, 
TSK personeli ve kamu kurumu iþçilerini konuta 
kavuþturma fonu.

1 Ocak 1987'de uygulama baþlar, 
31.12.1995'de sonlanýr.

Ve sonra; sonrasý. Allah Kerim, saldým çayýra 
Allah kayýra, bir çuval incir gitmiþ, iki eliyle bir baþýný 
toplayamamýþ.

Yasa ve yönetmelikler ücretlerden yapýlan 
kesintilerin Emlak Bankasýnca güvenceye alýnmasýný 
faiz, tahvil, bono, gelir ortaklýk senedi vb seçeneklerle 
korunmasý ve artmasýnýn saðlanmasýný öngörür.

Banka bu iþi savsaklar, saklar, paralarý eritir. 
Aslýnda; 9 yýl ücretinden kesinti yapýlan bir 

yükümlünün toplam birikimi 3 bin 366 YTL 
tutmaktadýr.

Oysa bugün 9 yýl sürekli kesinti yapýlan bir hak 
sahibine en çok 1.400 YTL dolayýnda ödeme 
yapýlacaðý görülmektedir.

KEY hesaplarýnýn 1999'da tasf iyesi 
kararname ile kararlaþtýrýlýr.

Ve iþ karýþýklýðý baþlar.

KEY hesaplarýnýn 1999'da tasfiyesi kararname ile 
kararlaþtýrýlýr.

Ve iþ karýþýklýðý baþlar.
Ev edindirme diye baþlayan uygulama 

artýrýmlarý “deve etme”ye dönüþür.
Þimdi saç dökülmüþ, kel görünmüþtür. Hak 

ettiði halde; kiþinin
 * Yayýnlanan listede adý yok,

 * TC kimlik no.sunda hak edici görülmüyor,
 * Emekli sicil no.sunda adý, hak ediþi var, ama 

banka ödeme yapmýyor,
 * Yapýlan ödeme hak ediþini karþýlamýyor,
 * Bazý kurumlar, belediyeler kesintileri 

kesmemiþ veya bankaya yatýrmamýþ,
 * Dað fare doðuramamýþ, birikimi bir þeyler 

kapmýþ,

ve bugün; sorumlu der ki;
Ýþi düzelteceðiz, kurumlarýnýza baþvuru yapýn, 

üç aya kadar iyileþme olacak.
Pantolon uyduramadýk, gömlek verelim.
Hele internet ortamýnda “hacker”larýn sürek avý 

bir baþka saldýrý.
Ne diyelim, onlar erdi muradýna, biz çýkalým 

kerevetine mi?
Herhalde yasal yollarla hak aramalar sürmeli.

Esme poyraz, esme önümüz Kurban.
Yön deðiþtirme de sen bilin gene.
Diyelim beddualý hadi Ormancýyla orman,
Daðýn taþýn, kurdun kuþun suçu ne?

Haritada bir yer tutuþtu ...
Han deðil hamam deðil gazeteler yazsýn;
Canavar düdükleri telaþa  versin þehri,
Ve gururla dönsün birkaç itfaiye eri.

“Havada bulut yok bu ne dumandýr.”
Bizdeki sevgi ile limandýr.
Müdür veznedar sayman,
Ha gayret gardaþým, ha gayret,
Her sefer þapkasý yanan Süleyman.

TEL-HAYAT

26.8.1953 gün 783 sayýlý tele ektir:
Bir yangýn söndü demek,
Bir orman bitti demektir.              Mayýs 1954

Lütfi ÝNCEK

HAYAT/TEL
Orman Umum Müdürlüðüne

ANKARA

HAYAT/TEL
Orman Umum Müdürlüðüne

ANKARA

“KEY”DE 
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Haz ý r l anan  yasa  ta s lað ý  2/A-2/B  
maddelerinin getirdiði olumsuzluklarý gidermek yerine 
bugünkü durumu daha da kötüleþtirecek ve ormanlarý 
daha kýsa sürede yok edecek nitelikte düþünceler 
içermektedir. Taslaðýn bu düþüncelere dayalý 
maddelerini birer birer ele almak gerekir.

1 - 6831 Sayýlý Orman Yasasýnýn 1744-2896-
3302 sayýlý yasalarla deðiþik 2/B maddesinde dýþarý 
çýkarýlacak yerler için sonuç belirleyen bir tasnif 
mevcuttur.

Þöyle ki; 6831 Sayýlý Yasanýn 2/B maddesine 
göre dýþarý çýkarýlan yerler

a- Devlete ait ise Hazine adýna
           b- Hükmi þahsiyeti haiz amme müesseselerine 
ait ise bu müesseseler adýna
            c- Hususi orman ise sahipleri adýna çýkarýlýr.

Bu hükme göre dýþarý çýkarýlan orman alanlarý 
için sahip belirleme açýsýndan bir ön tasnif yapýlmýþtýr.

Oysa yeni hazýrlanan taslaðýn 4. maddesinde 
þu hüküm yer almýþtýr. (Tescil; tasarrufa geçme ve 
iktisap yasaðý)

(1) Orman kadastro komisyonlarýnca orman 
sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerler Hazine adýna tescil edilir. 
Bu yerlerden 2/A alanlarý, nakline karar verilen orman 
içi köyler halkýnýn kýsmen veya tamamen yerleþtirilmesi 
için Devlet eliyle ihya edilerek bu halka devri ve 
yararlandýrýlmasý amacýyla Çevre ve Orman Bakanlýðý 
emrine 2/B alanlarý ise bu kanun kapsamýnda 
deðerlendirilmek üzere Maliye Bakanlýðý emrine geçer.

(2) Orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlerde 
kazandýrýcý zaman aþýmý hükümleri uygulanmaz.
Burada 6831 sayýlý yasanýn 2/B maddesindeki tasnife 
hiç atýf yapýlmadan ve bir açýklýk olmaksýzýn 2/B ile 
çýkarýlan alanlarýn doðrudan Maliye Bakanlýðý emrine 
geçeceði vurgulanmýþtýr. Oysa 6831 Sayýlý Yasanýn 2/B 
maddesindeki tasnifte öncelikle dýþarý çýkarýlacak 
yerlerin akýbeti ile ilgili bir tasnif yer almýþtýr. Bu tasnif 
dýþarý çýkarýlacak yerlerdeki mülkiyeti belirleyen bir 
hükümdür.

2/B ile çýkarýlan yerler doðrudan (Maliye 
Bakanlýðý emrine geçer) þeklindeki tek cümle 2/B'nin 
ana hükmü ile baðdaþmaz, eðer 2/B'deki sýralama 
gözetilmez ise bu, uygulamada bir kaosa neden olur. 
Yasa tasarýsýnda bu konuda bir açýklýk yoktur. Yasalar, 
anlaþýlýr ve uygulamada sorun yaratmayacak açýklýkta 
olmalýdýr. Amme müesseselerine ait ormanlar ve özel 
ormanlarýn kaderi ile ilgili bir yöntem belirlenmemiþtir.

Hak sahipliði ayrý bir olgu-ayrý bir konudur. 

Ama 6831 sayýlý yasanýn 2/B maddesi dýþarý 
çýkarýlacak yerleri tasnif ederek ön belirleme yapmýþ ve 
hak iddiasýnda oluþacak sorunlarý ön plan ile kýsmen 
gidermiþtir. Tasarýnýn 4. maddesi muðlâktýr. 

2- Taslaðýn (6.) maddesinin (1.) fýkrasýnda 
(2/A alanlarý, Çevre ve Orman Bakanlýðý, Bayýndýrlýk 
ve Ýskân Bakanlýðý ve ilgili idarelerle birlikte ýslah-imar 
ve ihya edilir) ve (2.) fýkrada (hazýrlanacak plan 
esaslarýna göre ifraz ve Çevre Orman Bakanlýðýnýn 
talebi üzerine yeniden Hazine adýna tescil edilir.), (3.) 
fýkrada ise (Yerleþim amacýna uygun ifraz ve tescil 
edilen yerlere naklen yerleþtirilecek Orman içi köyler 
halký Çevre ve Orman Bakanlýðýnca tespit edilir.) (Nakil 
ve yerleþtirme iþlemleri (6831) Sayýlý Orman Kanunu 
(5543) Sayýlý Ýskân Kanunu ve bu kanun hükümlerine 
göre yürütülür.) hükmü getirilmiþtir. Bu hükme göre 
imar-ifraz-ihya iþlemlerinden sonra deðinilen orman 
yasasý ve iskân yasasý uyarýnca yerleþtirme iþlemi 
yapýlacaðý ve naklen yerleþtirilecek köyler halkýnýn 
Çevre ve Orman Bakanlýðýnca tespit edileceði 
vurgulanmýþtýr.

Burada dayanak yasalar gösterilerek 
Bakanlýðýn nakledilecek köyleri saptayýp yasayý 
doðrudan uygulayýp orman içi köyleri taþýyacaðý 
belirlenmiþ olup, herhangi bir baþvuru ya da ilgili köy 
halkýnýn muvafakatine gerek görülmemiþtir. Ne var ki 
2924 Sayý l ý  Yasa bu yönde uygulamaya 
konulduðunda, birçok orman köylüsü “zorla iskâna ve 
göçe mi tabi tutuluyoruz?” diye karþý çýkmýþtý.

Geçmiþteki bu uygulamanýn karþýlaþtýðý zorluk 
hiç nazara alýnmamýþtýr. Ayrýca, deðindiðim bu yasa 
hükmüne raðmen yine tasarýnýn (2.) maddesinin (1.) 
fýkrasýnda ise (naklen yerleþtirilecek orman içi köyler 
halkýnýn nakil isteklerine ait yazýlý baþvurularý üzerine, 
köy içinde kalan taþýnmazlarýn rayiç deðerleri Çevre ve 
Orman Bakanlýðýnca belirlenecek beþ kiþilik komisyon 
tarafýndan tespit edilir) denilmiþtir.

Burada (6.) maddede Devletin doðrudan yasa 
uygulamasý hükmü getirilmiþ, (7.) maddede ise 
baþvurudan söz edilmiþtir.

Bakanlýk, nakil yerleþtirme iþini resen yapacak 
ise, deðer belirlemeyi de resen yapabilir.

Nakil için baþvuru söz konusu olduðunda, 
istek olmadan nakil ve yerleþtirme iþlemi 
yapýlamayacaðý olgusu gündeme gelir ki bu da açýk bir 
çeliþkidir. Uygulamada büyük bir kaosa neden 
olacaktýr.

Taslaðýn (8.) maddesinin (1.) fýkrasýnda 
nakledilen orman içi köylüsüne verilen taþýnmaz için 
(20) yýl süreli takyit konulmuþtur. Ayný maddenin (3.) 
fýkrasýnda ise takyide uymayanlar için uygulanacak 
müeyyide belirtilmiþtir. Bu fýkraya göre (1.) fýkradaki 
takyit süresi içinde belirlenen kurallara uymayanlardan 

Ferruh ATBAÞOÐLU

Yargýtay 20. Hukuk Dairesi Onursal Baþkaný

SÝYASÝ ÝKTÝDAR TARAFINDAN 6831 SAYILI YASANIN
2 / A  -  2 / B  M A D D E L E R Ý  Ý L E  Ý L G Ý L Ý  O L A R A K  
HAZIRLANAN YASA TASARISI TASLAÐININ GETÝRDÝÐÝ 
VAHÝM DÜÞÜNCELER VE HUKUKA-ANAYASAYA AYKIRILIKLAR

             TASARI  TASLAÐINDAKÝ  ÇELÝÞKÝLER  VE 

HUKUKA ANAYASAYA AYKIRILIKLAR

Madde 4;

YÜKÜMLÜLÜK VE GERÝ ALMA
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bu taþýnmazýn geri alýnacaðý -ancak; (geri alýnan 
taþýnmaz için tahsil edilmiþ bedellerin tamamýnýn yasal 
faizi ile birlikte defaten ödeneceði ayrýca geri alýnan 
taþýnmaz üzerinde kendisi tarafýndan yapýlmýþ ilave 
yapý ve tesislerin rayiç bedelinin de defaten ödeneceði) 
vurgulanmýþtýr. Bu nasýl bir müeyyidedir ki, yasanýn 
koyduðu kurala uymayan kiþiye alýnan bedel 
ödenirken bir de faiz ödenecektir!

O kiþi yasayý ihlal edecek, kural tanýmayacak 
ama Devlet verdiðini geri alacaðýný baþtan da bildirdiði 
halde, kurallarý çiðneyen kiþi ya da kiþilere ayrýca faiz 
ödeyecek! Doðrusu bu kadar zengin ve âlicenap bir 
yönetimin benzeri dünyada var mýdýr diye düþünmek 
gerekir. Kaldý ki kuralý çiðneyen kiþilerin bir muhdesatý 
varsa Devlet anýnda parasýný ödemeyi üstlenmektedir. 
Taþýnmazý verirken fark olursa (20) yýl vade ile taksitle 
alýyor ama kural dýþý davranan kiþiye bedeli defaten ve 
faizi ile ödüyor. Bu madde, bir peþkeþ maddesidir ve 
gelecekte birilerini ihya etmek için özel planlanmýþ, 
Devlet ekonomisine büyük darbe olacak maddedir.

Taslaðýn 10. maddesinde 2/B alanlarýnda 
mera, otlak, kýþlak, yaylak gibi hayvancýlýkta 
kullanýlmasýnda yarar olduðu tespit edilen yerlerin 
1998 tarih (4342) sayýlý Mera Kanununa göre 
deðerlendirileceði vurgulanmýþtýr.

Oysa 6831 sayýlý Orman Yasasýnýn 2896 
Sayýlý Yasa ile deðiþik 20-21-22. maddelerinde orman 
içinde yer alan otlak ve meralarýn nasýl 
deðerlendirileceði, bu yerlerin nasýl kullanýlacaðý 
belirtilmiþtir. 4342 Sayýlý Mera Yasasýnýn uygulanmasý 
halinde anýlan 6831 Sayýlý Yasanýn (20-21-22.) 
maddeleri ile hem çeliþki doðacak hem de bu 
maddeler iþlevini yitirecektir.

Bu maddeler var olduðuna, orman içi köylere 
ait otlak ve meralar için bir düzen konulduðuna göre, 
bu düzen alt üst olacaktýr.

Taslaðýn (11.) maddesinde baþvuru süresi ve 
hak sahipliði tanýmý yapýlmýþtýr.

2/B uyarýnca dýþarý çýkarýlan yerlerde hak 
sahibi olabilmek için (31.12.2007) tarihinden önce 
(Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý ile köy yerleþik 
sýnýrlarý içinde olanlarýn beþ yýl süre ile yerleþim yeri 
olarak) orada oturmuþ olmalarý gerekmektedir.

Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý ile köy 
yerleþik sýnýrlarý dýþýnda olanlarýn ise ayný tarihten önce 
ayný süreyle, tarla, bað, bahçe, meyvelik, zeytinlik, 
fýndýklýk, fýstýklýk gibi çeþitli tarýmsal amaçlarla 
kullanmýþ ve satýþ tarihinde kullanmakta olmalarý 
gerektiði vurgulanmýþtýr. Oysa gerek 4127. Sayýlý 
Yasada gerek 2924 Sayýlý Yasanýn 3763 sayýlý yasa ile 
deðiþik (11.) maddesinde ”O köy nüfusuna kayýtlý olup 
orada 5 yýl süre ile her halükarda ikamet edilmiþ 
olmasý” koþulu vardý. Þimdi o köy nüfusuna kayýtlý 
olmayýp orada villa yapýp beþ yýl oturan veya otel yapýp 
beþ yýl iþleten ya da beþ yýl süre ile baðcýlýk yaptýðýný ileri 
sürecek her kiþi bu yerleri satýn alabilecek hak sahibi 
niteliðini kazanacaktýr.

Hâlbuki Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararýnda orman köylüsü olmayan hiç kimseye bu hak 
tanýnmamýþ ve Anayasanýn (170) maddesinde orman 

köylüsü koruma altýna alýnmýþtýr. Anayasa 
Mahkemesinin anýlan kararý halen yürürlüktedir ve 
herkesi baðlar. TBMM de buna uymak zorundadýr. 
Orman köyü nüfusuna kayýtlý olmayan, orman köylüsü 
olmayan kiþiler 2/B alanlarýný ele geçirirse bu olgu ile 
yine Anayasaya ve Anayasa Mahkemesinin anýlan 
kararýna ters düþülmüþ olacaktýr. Bu tasarý 
gerçekleþirse, doðacak Anayasaya aykýrýlýk yine 
Anayasa Mahkemesi tarafýndan ÝPTAL edilecektir.

5 yýllýk oturma ya da tarým yapmýþ olma 
tarihinin 31.12.2007 tarihine kadar uzatýlmýþ olmasý 
da yine bir kapalý af ve baðýþ niteliðindedir, yani 2007 
yýlýnýn sonuna kadar 2/B alanlarýný ele geçirmiþ 
olanlara zaman açýsýndan verilmiþ bir ödün olacaktýr.

Taslaðýn (12.) maddesinde doðrudan satýþ 
þeklinde bir hüküm yer almýþtýr.

Maddenin (1.) fýkrasýnda 2/A - 2/B 
alanlarýndan söz edilmeksizin Maliye Bakanlýðý 
tasarrufuna geçen yerlerden bahisle, orman içi köyler 
halkýnýn dýþýnda, orman olan her yerde yapýlmýþ 
binalar, bunlarýn oturduðu alanlar ve suluda kýrk, kuru 
arazide 100 dönüme kadar toprak satýþý 
amaçlanmýþtýr.

Bu madde 2/A ya da 2/B yi de aþan ve nitelik 
kaybý ya da yerleþim alaný kavramý içine sokularak 
ormanlarýn satýþýný amaçlayan ve buna yol açan bir 
maddedir. Maliye Bakanlýðý tasarrufuna geçen yerler 
2/A - 2/B gereði belirlenecek yerlerdir, bunlarýn içinde 
40 dönüm 100 dönüm alanýnda bir bütün halinde 
olan arazi varlýðý düþünülemez. Bu madde, her sýnýrý, 
her takyidi aþan miktarda arazi, nitelik kaybý çerçevesi 
içine sokulacak binlerce dönüm orman arazisinin satýþý 
demektir ki ormanlarý yok etmek üzere, ulaþýlmaya 
çalýþýlan bir hedeftir.

12. Maddenin (4.) fýkrasýnda “Tarým arazileri 
dýþýnda kalan, üzerinde yapýlaþma bulunan ve Maliye 
Bakanlýðýnca uygun görülen taþýnmazlar varsa hak 
sahipleri ve haklarý da belirtilmek suretiyle bedeli 
karþýlýðýnda Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýna 
devredilebilir” denilmiþ ve devir bedelinin saptama 
þekli gösterilmiþtir.

Ayný maddenin (5.) fýkrasýnda ise “Toplu Konut 
Ýdaresinin devraldýðý taþýnmazlarý fiili durumuna uygun 
olarak ifraz edip ya da hisselendirerek bunlarý hak 
sahipleri ile bunlarýn yasal ve akdi haleflerine 
doðrudan satabileceði, ayrýca hak sahiplerinin haklarý 
karþýlanmak kaydý ile kendi mevzuatýna göre 
deðerlendirilebileceði” vurgulanmýþtýr. 

a) Hazine kendi uhdesine geçirdiði 
taþýnmazlarý hak sahiplerine doðrudan da satýþ 
hakkýna sahip iken, Toplu Konut Ýdaresinin araya 
sokulmasý, bu kuruma devredilmesi ve bu kurumun 
tekrar hak sahiplerine satýþý, dolambaçlý ve suistimale 
müsait gereksiz bir yoldur. 

b) Toplu Konut Ýdaresinin imar-ifraz iþine 
g i rmes i  sonucu  kend i  mevzua t ý na  gö re  
deðerlendirmesi olanaðýna sahip kýlýnmasý, buralarda 
toplu inþaat yapabileceði anlamýna gelir. Bu yerler 
orman içi ve orman çevresi olacaktýr.

Ormanlarýn yapýlaþmadan kurtarýlmasý ve 

ORTA MALLARI

BAÞVURU HAK SAHÝPLÝÐÝ

TOPLU KONUT YÖNTEMÝ

DOÐRUDAN SATIÞ
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inþaatýn ormanlardan uzak tutulmasý gerekirken, 
orman içine ve çevresine TOKÝ'ye inþaat izni vermek, 
yeni 2/B ve 2/A alanlarýnýn yaratýlmasýna kapý açmak 
ve ormanlarýn yok olmasýný saðlamak için izlenecek en 
korkunç yoldur.

Bu madde, ormanlarýn korunmasýný 
amaçlayan, ormaný kamu malý olarak muhafaza eden 
Anayasanýn 169. maddesine kökten aykýrý bir olgu 
olarak karþýmýza çýkarýlmýþtýr.

Taslaðýn 13. maddesinde “2/B alanlarýndan 
boþ olanlar ile hak sahibi olmayanlarýn veya hak sahibi 
olmakla birlikte süresi içinde baþvurmayanlarýn 
iþgalindeki yerler Maliye Bakanlýðýnca genel 
hükümlere göre deðerlendirilir” denilmiþtir.

Þimdi 2/B alanlarýndan boþ olanlar, üzerinde 
bina ve herhangi bir muhdesat bulunmayan yerler 
demektir. Ormanlarýn içinde yer alan ve boþ olan 2/B 
alaný diye bir alan zaten düþünülemez. Zira orman için 
boþluk anlamýndaki yerler 6831 Sayýlý Yasanýn 17/2 
maddesi uyarýnca yine orman sayýlýr. Bu gibi yerleri 2/B 
alaný sayýp da, Maliye Bakanlýðýnýn genel hükümlere 
göre deðerlendirmesine býrakmak bir faciayý 
beraberinde getirir.

Zira genel hükümlere göre deðerlendirmek, 
orman içinde veya devamý olan bitiþiðinde yer alan 
geniþ orman parçalarýný her türlü yaðmaya ve ranta 
çevirmeye orman olmasý, ormana dönüþtürülmesi 
gereken yerleri, imara, inþaata açmak anlamýna gelir 
ki bu da yine ülkemiz ormanlarý için yeni bir felaket 
kapýsý olacaktýr.

Taslaðýn (15.) maddesi tam bir hukuk 
garabetidir. Bu madde yasalaþýrsa, bu madde içine 
girmeyecek tapu ya da daðýtým belgesi kalmayacaktýr. 
Evvelce özel kanunlar gereðince daðýtýlmýþ -satýlmýþ-
iskanen verilmiþ- yerlerle ilgili Yargýtay ve Danýþtay 
karlarý ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarý 
tamamen dýþlanmýþ ve yok sayýlmýþ olacaktýr.

Þöyle ki; a- Taslaðýn 15. Maddesinin (1) 
fýkrasýna göre (2/B alanlarýndan özel kanunlarý 
gereðince Devlet tarafýndan gerçek ve tüzel kiþilere 
satýlan, daðýtýlan veya iskanen verilen ya da 
özelleþtirme suretiyle satýlanlar ile hisseleri devredilen 
özel hukuk tüzel kiþileri adýna kayýtlý taþýnmazlara 
iliþkin tapu kayýtlarý geçerli kabul edilir. Bu 
taþýnmazlardan, açýlan davalar sonucunda Hazine 
adýna tescil edilenler ise önceki maliklerine veya 
kanuni ya da akdi haleflerine bedelsiz olarak iade 
edilir.)

Bu maddenin içeriði 3402 Sayýlý Kadastro 
Yasasýnýn (45.) maddesinin ilk üç fýkrasý ile paralellik 
taþýr.

Anayasa Mahkemesi (45.) maddenin ilk üç 
fýkrasýný iptal etmiþtir.

Özel kanunlar tabiri 4753 Sayýlý Çiftçiyi 
Topraklandýrma Yasasý ve ilgili iskan yasalarýný kapsar. 
Bu kanunlarda ormanlarýn daðýtýlacaðýna dair hüküm 
bulunmadýðý için, bu kanunlar gereði (orman sayýlan) 
yerlerden verilmiþ topraklarla ilgili tapulara Yargýtay ve 
Danýþtay geçerlilik tanýmamýþtýr. Bu yolda Yargýtay'ýn 
onlarca kararý vardýr ve halen uygulama bu yoldadýr.

Bu nedenle ormanlarýn özel mülke 

dönüþemeyeceðini tanýmlayan Anayasaya aykýrýlýk 
oluþacaktýr. Ayný maddenin (2.) fýkrasýnda getirilen 
istisna (1) fýkranýn hükmünü yok edemez. Zira (2.) 
fýkrada fiilen orman olan ve açýlan davalar sonucu 
Hazine adýna tescil edilen yerlerden söz edilir. Oysa 
(1.) fýkra halen fiilen orman olmayan -ancak öncesi 
orman olan her yeri içine alýr. Bu madde uygulanýrsa- 
tüm Yargýtay ve Danýþtay içtihatlarý boþluða düþürülür.

Anayasa Mahkemesi kararlarý adeta yeni bir 
yasa ile yok sayýlmýþ olur. Doðal olarak Anayasaya 
aykýrýlýk da oluþur.

Taslaðýn (16.) maddesinde “2/A alanlarýnda 
orman sýnýrlarý dýþýna çýkarma ile orman 
sýnýrlandýrmasý ve tespit-tefrik ve tescil iþlemlerine karþý 
yapýlan itiraz ve açýlan davalar bu kanuna göre 
yapýlacak iþlemleri durdurmaz. Bu yolda tedbir ve 
yürütmeyi durdurma kararý verilemez”.  Bu fýkra 
hukuku ve adaleti durduran bir maddedir. Anýlan 
iþlemler gerçek ve tüzel kiþileri ve asýl önemlisi Devleti, 
yani Orman Bakanlýðýný ve Hazineyi de baðlar. Devlet, 
hakký olan yerde dava hakkýný kullanamaz hale gelir. 
Zira iþlemler devam ederken açýlan dava iþlemi 
durduramýyorsa -tedbir ve yürütmeyi durdurma kararý 
verilemiyorsa ormanlar elden çýkar ve ileride verilecek 
kararýn tam delilleri bile ortadan kaldýrýlabilir. O 
zaman hukuk ve adaletten söz edilemez.

Bu maddenin (2.) fýkrasý ayrý bir faciayý 
içermektedir.

(2.) fýkraya göre “Bu kanuna göre yapýlan 
iþlemler sonuçlanýncaya kadar 2/B alanlarý hakkýnda 
Hazine tarafýndan kiþiler aleyhine açýlmasý gereken 
davalar açýlmaz, açýlmýþ ve devam eden davalar 
durdurulur. Durdurulan bu davalar ile evvelce açýlan 
davalar sonucunda Hazine lehine verilip kesinleþen ve 
henüz kýsmen veya tamamen infaz edilmeyen kararlar 
hakkýnda bu kanunda belirt i len tespit ve 
deðerlendirme sonucuna göre iþlem yapýlýr”.

Bu fýkralar HUKUKUN-ADALETÝN ve 
YARGININ önünü kapayan yargýyý çalýþamaz duruma 
getiren, hukuku ve adaleti yok eden hükümler 
içirmektedir. 2/B ve 2/B uygulamalarýnda Devletin ve 
kurumlarýn -gerçek kiþilerin dava haklarý, yargýya 
baþvurma haklarý ORTADAN KALDIRILMAKTADIR. Bu 
olgu, Hukuk Devleti, Hukukun Üstünlüðü ve 
Demokrasi ile baðdaþmaz.

Bu yol -Anayasaya göre var olan HAK ARAMA 
ÖZGÜRLÜÐÜNÜ YOK EDEN BÝR YOLDUR.

Dolayýsýyla hukuk açýsýndan bu çýkmaz 
sokaktýr ki Hukuka takýlacaktýr. Anayasaya aykýrýlýklar 
yine Hukuk yolu ile ileride ortadan kaldýrýlýr.

Ayný maddenin (3.) fýkrasýnda “Bu kanuna 
göre haklarýnda iþlem yapýlmayan taþýnmazlara iliþkin 
olarak yukarýdaki fýkra uyarýnca açýlmamýþ davalar 
açýlýr, durdurulan davalara devam edilir ve kesinleþen 
yargý kararlarý yerine getirilir” denilmiþtir. Bu fýkra 
aldatýcý ve yanýltýcý bir fýkradýr. Zira bu kanun 
uygulamasý dýþýnda kalan yerler zaten 2/A - 2/B dýþý 
yerlerdir. Oralarda bu hükmü uygulamanýza esasen 
gerek yok ki bu durdurmalar söz konusu olsun. Sanki 
1. ve 2. fýkradaki hukuku yok eden anlayýþa bir istisna 
gibi gösterilen bu fýkra ilk (2) fýkradaki Hukuki ve 
Adaleti kaldýrýcý olguyu yok edemez.

Tasarýnýn (17.) maddesinde “Bu kanuna göre 
satýlan veya iade edilen taþýnmazlarýn tapu 

            GENEL     HÜKÜMLERE     GÖRE 

DEÐERLENDÝRME



kayýtlarýndaki 6831 Sayýlý Kanunun (2.) maddesine 
tabi olduðu yönünde yapýlmýþ belirtmeler tapu 
idaresince terkin edilir” þeklinde bir hüküm yer almýþtýr 
ki 16. maddenin getirdiði Hukuka ve yargýya 
baþvurma hakkýný kaldýran hükme bunu da 
eklediðinizde, tapu kayýtlarýndaki tüm þerhlerde 
ortadan kalkacaðý için hiçbir taþýnmazýn öncesi 
hakkýnda bilgi edinme olanaðý da kalmayacaktýr.

Yine taslaðýnýn (23.) maddesinde 2924 Sayýlý 
Yasanýn tamamý ile 4706 Sayýlý Yasanýn bazý 
hükümlerinin yürürlükten kaldýrýldýðý vurgulanmýþtýr.

Bu yasalarla ilgili Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararlarý mevcuttur ve geçerlidir. Bunlara aykýrý 
yeni kanunlarýnda yine Anayasaya aykýrýlýk teþkil 
edeceði tartýþmasýzdýr. Anayasa Mahkemesinin 
kararlarý TBMM dahil herkesi baðlar ve herkes uymak 
zorundadýr. Dolayýsýyla ne Anayasa Mahkemesinin 

iptal kararlarý, ne de bu yasa ile getirilen Anayasaya 
a y k ý r ý  h ü k ü m l e r  u y g u l a m a  o l a n a ð ý n a  
kavuþamayacaktýr.

Bu yasa tasarýsý yasalaþýrsa Hukuk Devleti, 
Hukukun Üstünlüðü - Adalet ve Yargý, büyük yara 
alacaktýr. Ne var ki bu yara yine Hukukun Üstünlüðü 
ilkesi Hukuk ve Adalet içinde yine Baðýmsýz Türk Yargýsý 
tarafýndan onarýlacaktýr. Ancak Hukuk ve yargý yolu 
iþlemeye baþlayýncaya kadar Türkiye'miz ormanlarýnýn 
yine büyük bir bölümü belki yok edilecektir. 2/A ve 2/B 
felaketi bu tasarý ile giderilemez, düzeltilemez.

Toplayýcýlýk, kurtarýcýlýk ve ülkemiz koþullarýna 
uygun yol ve yöntemler aramak yerine yaðmaya ve 
Hukuksuzluða giden bu yol çýkmaz bir yoldur güzel 
ülkemizin güzel ormanlarý için bilenen bir balta gibidir. 
Tarih ve Büyük Türk Ulusu Hukuk içinde yine yargý yolu 
ile bu baltayý tutan elleri ve bilekleri bükecektir.

ORMAN YANGINLARINDA 
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e? Orman yangýný

erede? (Ýstanbul 'dan Ýskenderun'a), 
Marmara, Ege, Akdeniz kýyý þeridi turizm, 
yazlýk alanlarýnda

e Zaman? Sýcaðýn bol, rüzgarýn hýzlý olduðu 
Haziran-Ekim aylarýnda

asýl? Görünmeyen, bilinmeyen kiþiler ya da 
yanýk sigara, kýrýk þiþe, devrik mangal, 
þimþek, bozuk enerji hattýndan gelen ateþle.

eden? Hiç bilinmezmiþ! (Açmak mý? Kapmak 
mý?, Yerleþmek mi?, Satmak mý?)

im? Hiç, hiç bilinmez, görülmez ve de 
söylenmezmiþ!...

Temmuz 2007

Ýyigün PULAT   

ORMAN 
NEDEN YANAR?

Yanan toplumu görür, hüzünlenir, kahrolur.
Biz de yanarýz deyip,
Aðaçlar birbirine sürtünür.
Kendilerini ateþe verirler. 

Aðustos 2007

Ýyigün PULAT   

Aðustos 2007

Ýyigün PULAT   

Ayýlar-domuzlar, kuþlar-böcekler, arýlar

Çakmaklarý çakarlar.

Neron .... Roma'yý yakmýþ “Biz de Ormaný 

Yakarýz” derler.

Kuru otlarý, ibreleri, dallarý, yapraklarý 

yakar

Çevresine dolanýr,

Halay çekerler.

BASINDAN

HANÝ? DÜNYA 3.’SÜ ÝDÝK?!

Dünyanýn En Yeþil Ülkesi Ýsviçre,

Türkiye Ýse 72’nci

Türkiye, çevre koruma allanýnda sýnýfta 
kaldý.ABD’dek, Yale Üniversitesi ve Columbia 
Üniversitesi’nin birlikte hazýrladýðý Çevresel Performans 
Endeksi’nde (EnvironmentalPerformance Index-EPI), 
Türkiye 149 ülke arasýndan 72’nci oldu.Ýki yýl önce 
hazýrlanan son listede 46’ncý olan Türkiye, 26 sýra 
birden geriledi. Ýlk sýrayý ise Ýsviçre aldý.Ýsviçre’yi 
sýrasýyla Ýsveç, Norveç, Finlandiya ve Kostarika izledi. 
Sýralamada çevresel saðlýk, hava kirliliði, su 

kaynaklarý, biyolojik 
çeþi t l i l ik, korunan 
doðal kaynaklar ve 
iklim deðiþikliðinden 
oluþan altý alandaki 
performanslar dikkate 
alýnarak hazýrlanýyor. 
Ayrýca ülkelerin o yýl 
i ç i n  k o y d u k l a r ý  
çevresel hedefler ve bu 
h e d e f l e r i  
g e r ç e k l e þ t i r m e  
oranlarýda dikkate 
alýnýyor.

30.06.2008 
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“ T ü r k i y e ' d e  Ç a l ý l a þ t ý r ý l m ý þ  

Ormanlar Sorununa Ekoloj i  

Açýsýndan Bakýþ”

Üyemiz Prof.Dr. M.Doðan KANTARCI'nýn 
incelikli, özverili, dopdolu bir çalýþmasý.

Ýzleyici, uygulayýcý ve araþtýrmacýlara önemli 
ipuçlarý sunuyor.

Derneðimizin amaç ve ilkelerini de kapsayan 
içeriði ile yararlý olacaðý anlaþýlýyor.

Yayýnlayan: Türkiye Ormancýlar Derneði
Mithatpaþa Cad. 49/4 Kýzýlay-ANKARA

Tel-faks: 0312 433 84 13
E-posta  : tod@tod-tr.org
Eðitim Dizisi : 5
ISBN : 978-9944-0048-1-7

150. Yýlýnda Türkiye'de 

Ormancýlýk Eðitimi

2006 Kasým'ýnda önerilen “50. Yýlýnda 
Türkiye'de Ormancýlýk Eðitimi” konulu ulusal kongre 
giriþimi ormancýlýk kamu kuruluþlarýnýn ilgisizliðine 
karþýn sivil toplum kuruluþlarý olan Türkiye Ormancýlar 
Derneði ve Türkiye Ormancýlar Vakfý'nýn özveri ve 
çabalarý ile 20-22 Mart 2008 günleri düzenlendi.

Üç gün süreyle sunulan çalýþmalar, yapýlan 
panel, konuþma ve tartýþmalar bir kitapta toplandý.

Sunumlarýn tüm ormancýlýða, eðitsel 
süreçlere katkýsý olacaðý kuþkusuz.

Yayýnlayan : Türkiye Ormancýlar Derneði
Mithatpaþa Cad. 49/4 Kýzýlay-ANKARA
Tel-Faks : 0312 433 84 13
E-posta  : tod@tod-tr.org
ISBN  : 978-9944-0048-24
Kapak Tasarým : Ferhat ATA
Editör : Doç.Dr. Erdoðan ATMIÞ
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Dr. Neþat Erkan Batý Akdeniz 
 50 Yaþý dn aOrmancýlýk Araþtýrma Müdürlüðü

sektör içinde rakiplere göre bir adým ileride olabilmek 
için izledikleri en önemli yol Ar-Ge faaliyetlerini 
artýrmaktýr. Bu düþünceden hareketle ülkeler, sektörler 
ve þirketler önemli miktarda kaynak ayýrýp Ar-Ge 
birimlerini kurmaktadýrlar. Ülkelerin Ar-Ge ye 
ayýrdýklarý bu kaynak geliþmiþlik düzeyleri ile paralellik 
göstermektedir. Bunu ülkelerin kalkýnmýþlýk düzeyi ile 
Ar-Ge ye ayýrdýklarý kaynaða bakarak ta anlamak 
mümkündür. Diðer bir bakýþ açýsý ile, geliþmiþliðin 
önemli göstergelerinden birisi olan “kiþi baþýna 

düþen milli gelir” dikkate alýndýðýnda, geliþebilmek 
için öncelikle milli gelirin, yani paylaþýlacak pastanýn 
büyütülmesi gerekmektedir. Pastanýn büyümesinde en 
etkin yollardan birisi “ürün geliþtirme” veya “yeni 

buluþlar” olarak tanýmlanabilecek olan “Araþtýrma” 
i le “teknoloj i  t ransfer i” veya “kul lanýmýn 
yaygýnlaþtýrýlmasý” olarak özetlenebilecek olan 
“Geliþtirme” faaliyetleridir. Yani Ar-Ge faaliyetleridir.

Ülkemizde, iyi bir teknoloji kullanýmýnýn 
varlýðý, dünyadaki bilim ve teknoloji alanýndaki 
geliþmelerin iyi izlenip, bunlardan faydalanýldýðý 
söylenebilir. Ancak ülkemizin Ar-Ge alanýnda çok iyi 
olduðunu, dünyanýn bugün ulaþtýðý bilgi ve teknoloji 
seviyesine önemli düzeyde katký yaptýðýný söylemek 
maalesef mümkün deðildir. Yapýlan çalýþmalar 
göstermiþtir ki, ülkemizde sadece Ar-Ge ye ayrýlan 

atý Akdeniz Ormancýlýk Araþtýrma 
Müdürlüðümüzün 50. yýlýný 01-02 BNisan 2008 tarihinde kutladýk. Bu 

kutlamanýn bir bilimsel etkinlikle yapýlmasýný planladýk. 
Birinci gün salonda, iki oturumda 8 bildiri sunularak, 
Müdürlüðün 50 yýl boyunca ülke ve bölge 
ormancýlýðýna olan katkýlarý deðerlendirildi (Resim 1). 
Müdürlüðün çalýþma bölgesindeki Antalya ve Isparta 
Orman Bölge Müdürleri tarafýndan da bir 
deðerlendirme yapýlarak geleceðe yönelik 
Müdürlükten olan beklentiler dile getirildi. Sunulan 
bildiriler ile yapýlan deðerlendirmeler bir kitapçýk 
halinde yayýmlanacaktýr.

Ýkinci gün arazide, deðiþik araþtýrma 
projelerine iliþkin deneme alanlarýnda ve uygulama 
örneklerine iliþkin toplam 7 noktada duruldu ve teknik 
deðerlendirmeler yapýldý (Resim 2). 

Müdürlükten ve kuruluþundan bahsetmeden 
önce ülkemizdeki Ar-Ge etkinliklerine bir göz atmak 
faydalý olacaktýr.

Bilindiði gibi araþtýrma, rekabet ve geliþmenin 
en önemli ön koþuludur. Ülkelerin belli geliþmiþlik 
düzeyine ulaþmak, ya da rekabet eden þirketlerin, 
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kaynaklar deðil ayný zamanda, ayrýlan bu kaynaklarýn 
kullanýmýnda da etkili bir koordinasyon ve denetimi 
saðlayacak mekanizmalar yeterli deðildir. Son yýllarda 
TUBITAK bu koordinasyonun saðlanmasý konusunda 
önemli görevler üstlenmiþtir.

Ülkemizde Ar-Ge için ayrýlan ödenekler 
geliþmiþ ülkelerle kýyaslandýðýnda düþük kalmaktadýr. 
TUIK(Türkiye Ýstatistik Kurumu) tarafýndan ilk saðlýklý 
kayýtlarýn tutulduðu 1990 yýlýndan bu yana, Ar-Ge için 
Gayri Safi Milli Hasýladan ayrýlan pay % 0,44 ten 
baþlamýþ 2008 yýlýnda % 0,76 a çýkmýþtýr (Bu miktarýn 
%51,3 ü yüksek öðretim, %37 si ticari ve %11,7 si de 
kamu Ar-Ge çalýþmalarýna yapýlmaktadýr). Bu 
anlamda bir iyileþmeden bahsetmek mümkündür. 
Ancak geliþmiþ ülkelerle kýyaslandýðýnda bu miktarýn 
yeterli olduðunu söylemek mümkün deðildir. Örneðin 
ABD, Fransa ve Almanya Gayri Safi Milli Hasýlalarýnýn 
yaklaþýk % 2,5 ini, Avusturya ve Kanada % 1,5 inden 
fazlasýný Ar-Ge faaliyetleri için ayýrmaktadýrlar.

Ülkemizde, Cumhuriyet dönemindeki Ar-Ge 
faaliyetlerinin baþlangýcý Cumhuriyetin ilk yýllarýna 
kadar gitmektedir. Ancak asýl yoðunluk ise 1950 li 
yýllardan sonra baþlayan, kamu Ar-Ge kuruluþlarýnýn 
kurulmasý ile baþlamýþtýr. Bu kapsamda Tarým 
Bakanlýðý ve Orman Bakanlýðý baþta olmak üzere 
birçok bakanlýk Ar-Ge birimlerini kurmuþlardýr. Daha 
sonra 1964 y ý l ýnda TUBITAK' ýn kuruluþu 
gerçekleþmiþtir. Zaman içinde TUBITAK bünyesinde 
çok sayýda araþtýrma birimi kurulmuþtur. Diðer yandan, 
hýzla sayýlarý artan üniversiteler bünyesinde 
araþtýrmalar artmaya baþlamýþtýr. Yine araþtýrma 
çalýþmalarýný hýzlandýrmak ve yönlendirmek amacýyla 
1983 yýlýnda Baþbakan'ýn baþkanlýðýnda DPT, YÖK, 
TÜBÝTAK ve TAEK(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)'nun 
yetkililerinden oluþan bir Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 
(BTYK) oluþturulmuþtur. Bu kurul halen düzenli olarak 
toplanýp ulusal düzeyde Ar-Ge politikalarýný 
belirlemektedir.

Batý Akdeniz Ormancýl ýk Araþt ýrma 
Müdürlüðümüz bundan tam 50 yýl önce, 12 Nisan 
1958 tarihinde Antalya Orman Bölge Müdürlüðü'nün 
talebi ile, Orman Genel Müdürlüðü bünyesinde ve 
Merkezi Ankara'da bulunan Ormancýlýk Araþtýrma 
Enstitüsü'ne baðlý olarak, “Güney Anadolu Orman 
Araþtýrma Ýstasyonu” adý ile kurulmuþtur. Kuruluþ 
talebinin Antalya Orman Bölge Müdürlüðü'nden 
gelmesi çok anlamlýdýr. Nitekim söz konusu talep, 
ormancýlýk uygulamalarýnýn teknik düzeyinin 
yüksekliðini, ortaya çýkan sorunlarýn bilimsel 
yöntemlerle çözme isteðini göstermektedir. Bu 
nedenledir ki, 50 yýllýk dönem içinde Orman 

Fakülteleri ve Ormancýlýk Araþtýrma Kurumlarýnýn, 
uygulamacýlarla iþbirliði içinde yaptýðý bilimsel 
araþtýrmalar ile ormancýlýk tekniði önemli ölçüde 
geliþip bugünkü düzeyine ulaþmýþtýr.

Araþtýrma Müdürlüðü olarak, araþtýrma-
uygulama diyalogunu ve iþbirliðini çok önemsiyoruz. 
Bu kapsamda uygulamacý birimleri, çalýþma 
alanlarýnda ziyaret ederek bu iþbirliðini etkin kýlmaya 
çalýþýyoruz. Ancak bu iþbirliðinin daha da arttýrýlmasý 
gerektiðini düþünüyoruz.

Araþtýrma-uygulama iþbirliðinin genel 
anlamda ülkemiz için bir sorun olduðunu 
düþünüyoruz. Bilindiði gibi özellikle üniversitelerde 
yürütülen yüksek lisans ve doktora tezleri baþta olmak 
üzere (bunlardan temel araþtýrma niteliðinde olanlarý 
ayrý tutarsak) kamu kesiminde yapýlan araþtýrmalarýn 
yeterince uygulamaya aktarýldýðýný söylemek mümkün 
deðildir. Bunlara TUBITAK araþtýrma proje sonuçlarý da 
dahil edilebilir. Bununla birlikte sevinerek söylemek 
gerekir ki son yýllarda TUBITAK'ýn kamu Ar-Ge 
projelerinde (1007) uygulamaya baþladýðý, “proje 
almak için önce müþterisini bul” koþulu bu konuda 
atýlmýþ önemli bir adýmdýr. Gerçekten de özellikle 
üniversitelerde yapýlan temel araþtýrmalar dýþýnda, 
kamu Ar-Ge kurumlarýnda yapýlan araþtýrmalarýn 
pratikte bir sorunu çözmeye yönelik olmasý büyük 
önem taþýmaktadýr. Çünkü ancak bu þekilde Ar-Ge 
çalýþmalarý milli ekonomiye katkýda bulunur, yani, 
gerçek amacýna ulaþabilir.

Global düzeyde, ormanlardan olan 

beklentilerin zaman içinde deðiþmesi ile birlikte, 

ülkemizde de ulusal ve bölgesel düzeyde ormancýlýk 

iþletme amaçlarý deðiþmektedir. Araþtýrma konularý da 

d e ð i þ e n  b u  a m a ç l a r a  b a ð l ý  o l a r a k  

güncelleþtirilmektedir.

Gerçekten de son yýllarda artan iklim 

deðiþikliði ve çevresel sorunlar, ormanlarýn bu 

sorunlarýn çözümünde olan etkisi, araþtýrmalarýn da bu 

konulara yönelmesini gerektirmiþtir. Özellikle, küresel 

ýsýnmaya neden olan sera gazlarýndan en önemlisi 

olan karbondioksit miktarý üzerinde ormanlarýn etkisi, 

bu konulardaki araþtýrmalarýn önemini daha da 

artýrmaktadýr. Bilindiði gibi atmosferdeki karbondioksit 

miktarýný artýran egzoz gazý, fosil yakýtlar ve sanayi 

kuruluþlarýn emisyonlarýna karþýlýk bu gazýn azalmasý 

üzerinde en etkin yol orman kurmaktýr. Çünkü 
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ormanlar, fotosentez yoluyla, atmosferdeki 

karbondioksidi bünyesinde baðlamaktadýrlar. Aðaç 

türlerine göre deðiþmekle birlikte, odun kuru 

aðýrlýðýnýn yaklaþýk %50 si, karbondioksit gazýnda 

bulunan karbondan oluþmaktadýr. Bu nedenle yeni 

ormanlar kurmak, mevcut ormanlarý rehabilite etmek, 

geniþletmek ve bunu yaparken de, karþýlaþýlan 

sorunlarý çözmek için araþtýrmalar yapmak daha da 

önemli hale gelmiþtir.

Son yýllarda ön plana çýkan konulardan birisi 
de odun dýþý orman ürünleri ve ormanlardan elde 
edilen diðer faydalardýr. Bu geliþmelere paralel olarak 
Müdürlüðümüz de odun dýþý orman ürünleri 
konusunda araþtýrmalarýný artýrmýþtýr. Bu kapsamda 
“d e f n e  ü r e t i m i n i n  p l a n l a n m a s ý  v e  

rehabilitasyonu”, “keçiboynuzunun yetiþtirilmesi 

ve meyve kalitesi”, “menengiç üzerine antep 

fýstýðý aþýlanmasý” ve “sandaldan çelenk üretimi” 
gibi konular araþtýrmalarýmýza konu edilmiþtir.

Müdürlüðümüzün araþtýrma projelerini 
yürütüp sonuçlandýrmak ve yayýmlamak gibi asli 
görevi yanýnda, laboratuvar çalýþmalarý da 
yürütmektedir. Bu kapsamda fidanlýklar için yer seçimi 
ve rotasyon planlarýnýn yapýlmasýnda, özel ve tüzel 
kiþiler ile Bakanlýðýmýzýn yapmakta olduðu 
aðaçlandýrma projelerinin hazýrlanmasýnda ihtiyaç 
duyulan toprak ve su analiz hizmetleri verilmektedir. Bu 

duyulan toprak ve su analiz hizmetleri verilmektedir. Bu 
amaçlarla laboratuarlarýmýzda yýlda ortalama 6000 
adet analiz yapýlmaktadýr.

Müdürlüðümüzün araþtýrma ihtiyaçlarýný 
karþýlamak üzere 1959 ve 1962 yýllarýnda sedir ve 
kýzýlçam için iki araþtýrma ormaný kurulmuþtur. Bu 
ormanlar araþtýrma ihtiyaçlarý ön planda tutularak 
iþletilmektedir. Günümüze kadar Müdürlüðümüzün 
100'ü aþkýn projeli ve projesiz araþtýrma çalýþmasýndan 
31'i Bük Lütfi Büyükyýldýrým Araþtýrma Ormanýnda 18'i 
de Sedir Araþtýrma Ormanýnda yürütülerek 
sonuçlandýrýlmýþtýr.

Müdürlük olarak kuruluþumuzdan bu güne 
kadar ürettiðimiz projeler ve araþtýrma kapasitemiz 
bakýmýndan sürekli geliþen bir trend izlenmiþtir. Son 
yýllarda bu geliþim daha da hýzlanmýþtýr. Örneðin 
geçtiðimiz 2007 yýlý içinde dört adet proje sonuç 
raporu teknik bülten olarak hazýrlanmýþ, iki adet 
hakemli ve TUBITAK veri tabanýna kayýtlý müdürlük 
dergisi çýkartýlmýþ, 27 adet bilimsel makale 
araþtýrmacýlarýmýz tarafýndan hazýrlanarak deðiþik 
yayýn organlarýnda yayýnlanmýþ, ulusal ve uluslararasý 
sempozyum, kongre ve toplantýlara 17 araþtýrmacý 
bildiri veya posterle katýlým saðlamýþtýr. Bu konudaki 
temel hedefimiz, yarýnýmýzý bugünden daha iyi 
kýlmaktýr. Bu kutlama kapsamýnda yapýlan 
deðerlendirme sonuçlarý da bu geliþmedeki ivmemizi 
artýracaktýr.
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Dekan Prof. Dr. Ziya Þimþek konuþmasýnda 
mezunlara seslenirken, onlarý Cumhuriyetimizin 
kuruluþ yýllarýna götürerek Atatürk ve bilimle ilgili 
alýntýya yer verip eðitim ve kitap okumanýn önemine 
iþaret etti. Prof. Dr. Þimþek þöyle konuþtu; “Bizlerin 

görevi sizlere sadece Orman Mühendisliði eðitimini 
vermek deðil, ayný zamanda erdemli ve Ulusuna baðlý 
bireyler olarak da yetiþtirmektir. Ailemize ve Ulusumuza 
olan borcumuzu çalýþarak ödeyeceðiz. Erdemli bir 
insan olmanýn en önemli öðelerinden birisi de sevgidir. 
Sevgi ile dolu bir insan inanýyorum ki her þeyin 
doðrusunu yapar ve sevginin aþamayacaðý hiçbir 
zorluk yoktur. Çok önemli bir mesleðin mensubu 
oldunuz. Bilindiði üzere Orman Mühendisliði 
ülkemizde ve dünyada çok önemli bir mühendislik 
alanýdýr. Baþta insanlar olmak üzere, tüm canlýlarýn 
sonu olabilecek “Küresel Ýklim Deðiþikliði”nin seyrini 
etkileyebilecek en önemli meslek gruplarýnýn baþýnda 
Orman Mühendisliði ve dolayýsýyla orman alanlarýnýn 
sürdürülebilir yönetimi gelmektedir”.

Prof. Dr. Ziya Þimþek konuþmasýnýn son 
bölümünde ise mezun olanlarýn ailelerini kutlayarak: 
“Bizlere 4 yýl önce teslim ettiðiniz biricik varlýklarýnýz 
olan çocuklarýnýzý; kendi çocuklarýmýz gibi görüp 
imkânlar ölçüsünde en iyi þekilde eðiterek, tekrar size 

Yeni  kurulan Çankýr ý  Karatekin 

Üniversitesinin en deneyimli fakültesi olan 

Orman Fakültesi 2007-2008 eðitim-öðretim yýlý 

9.mezunlarý, 20 Haziran 2008 Cuma günü 

düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini 

alarak mühendisliðe ilk adýmlarýný attýlar. 

Fakülte bahçesinde düzenlenen tören, 3'ü 
bayan 26'sý erkek toplam 29 mezunun alkýþlarla 
yerlerini almasý ile baþladý. Protokol konuþmalarýna 
geçildi.

ve Yüce Ulusumuza teslim ediyoruz. Mezunlarýmýza 
güveniyoruz. Ailesine ve ülkemize önemli hizmetler 
vereceklerine inanýyoruz. Bizler de birer ebeveyn olarak 
vermiþ olduðumuz maddi-manevi  emeðin 
bilincindeyiz. Bunun için sizlere teþekkür ediyor ve 
sizleri kutluyoruz” dedi. Prof. Dr. Þimþek, fakültelerine 
emeði geçen herkese teþekkür ederek konuþmasýný 
tamamladý.

Dönem birincisi Sinem Ayaz, kýsýtlý þartlara 
raðmen üstün standartlarda yetiþmelerini saðlayan, 
eðitim azimlerini kýrmayan herkese teþekkür ederek 
dileklerinin, Ülkemizi kalkýnmýþ ülkeler seviyesine 
ulaþtýrmak olduðunu belirtti. Okul birinciliðini 
annesine armaðan etti. 

Mezunlarýn and içmelerinden sonra dönem 
birincisi Sinem Ayaz, ikincisi Hüseyin Demirel, 
üçüncüsü Emin Arýcý'ya ve diðer mezunlara davetlilerce 
belgeleri ile çeþitli hediyeler verildi. Ayrýca ilk üç sýrayý 
paylaþan mezunlara Türkiye Ormancýlar Derneði de 
temsilcisi Doç. Dr. Sezgin Özden aracýlýðýyla çeþitli 
hediyeler sundu.

D ö n e m  
B i r i n c i s i  S i n em  
A y a z ' ý n  Y a þ  
Kütüðüne plaket 
çakmasýndan sonra 
Cumhuriyet Marþý 
eþliðinde mezunlar 
keplerini havaya 
atarak sevinçlerini 
davetlilerle paylaþtý.

Törene il içi 
v e  d ý þ ý n d a n  
akademisyenler ve 
kurum amirleri ile 
veliler katýldý.

MEZUNÝYET 

TÖRENÝ

41Orman ve Av Temmuz - Aðustos 2008



Orman ve AvTemmuz - Aðustos 200842

GÝRÝÞ

Elbette, kent aðaçlandýrmalarýnda tür 

çeþitliliðine gidilmesini engelleyen birçok neden vardýr. 

Bu olumsuzluklar; hava kirliliði, kök geliþiminin sýnýrlý 

alanda olmasý (kuraklýk), toprakta yeterl i 

havalanmanýn olmamasý, suyun, besinlerin yeterli ve 

düzenli olarak alýnamamasý. Birde buna ülkemizin 

kendine özgü iklim koþullarýný ve küresel ýsýnmanýn 

olumsuzluklarýný ilave etmemiz gerekir. Hem olumsuz 

koþullara dayanýklý hem de tüm mevsimlerde estetik 

olacak bir çok doðal ya da uzun yýllar kullanýlmýþ aðaç 

ve çalý türleri bulunuyor. Önemli olan onlarýn farkýna 

varmak ve yaygýnlaþtýrmak.    

 Tüm Avrupa kýtasýnda 11 bin adet bitki 

türünün bulunmasýna karþýn ülkemiz tek baþýna 10 bin 

bitki türünü barýndýrýyor. Daha da önemlisi ülkemiz 

bitki türlerinin üçte biri endemik, yani sadece ve 

sadece ülkemize özgü.  Bir de bunlara uzun yýllar önce 

getirilmiþ ve ülkemizin çeþitli bölgelerine uyumlu 

olduðu anlaþýlmýþ türleri ekleyin, karþýmýza 

inanýlmaz rakamlar çýkar. Bu verilere karþýn ülkemiz 

peyzaj bitkilerini çoðunlukla dýþalým yolu ile temin 

etmekte. Yerli üretim ise bilgi birikimine baðlýdýr.

Günümüzde ister kent aðaçlandýrmalarý 

olsun ister orman aðaçlandýrmalarýnda eski mantýðýn 

sürdürülebil ir l iði olmadýðý görülüyor. Artýk 

çalýþmalarda biyolojik çeþitlilik, ürün çeþitliliði, estetik 

çeþitlilik  ve  0 su toleransý gibi kavramlar ön planda 

tutulmalý. 

  Fidan üretimindeki çeþitlilik; bir yandan 

biyolojik ve ürün çeþitliliðini saðlarken öte yandan da 

görsel çeþitliliðin oluþmasýný saðlayacaktýr. Fidan 

üretmenin ilk basamaðýný ise bitkilerin eþey 

özelliklerinin bilinmesi oluþturur. Maalesef ülkemizde 

birçok türün bu özellikleri hakkýnda kýsa yoldan bilgi 

edinmek oldukça güç ya da bazý türlerde olduðu gibi 

olanaksýzdýr. Bu çalýþmada; 1986 yýlýndan bu yana  

tarafýmdan düzenli olarak kaydedilmiþ yapraklý aðaç 

ve çalýlarýn fenolojik özelliklerine iliþkin bazý bilgilerin 

uygulamacýlarla paylaþýmýný amaçlamýþtýr.   

KAPAL I TO HUMLU (ANGIOSPERMAE)

AÐAÇ VE ÇALILARIN BAZI EÞEY ÖZELLÝKLERÝ

Hazin Cemal GÜLTEKÝN



Kapalý tohumlularýn bazý eþey özellikleri 

 

Tür adý  Çiçeklenme 

Acacia cyanophylla  

 Acer  tataricum  

Acer trautvetteri    

Acer pseudoplatanus  

Acer cappadocicum  

Acer platanoides  

Acer divergens  

Acer campestre  

Acer tauricum  

Acer monspessulanum  

Acer orientale  

Acer  negundo  

Acer japonicum  

Acer  palmatum  

Acer  rubrum  

A cer  saccharinum  

Acer saccharum  

Acer  ginnala  

Aesculus hippocastanum  

Ailanthus altissima  

Albizia julibrissin  

Alnus glutina sa 

Alnus orientalis  

Amelanchie r rodundifolia   

Amelanchier parviflora  

Amelanchier  alnifolia  

Amorpha fruticosa  

Amygdalus orientalis  

Amygdalus communis  L  

Arbutus unedo  

Arbutus andrachne  

Artemissia  sp.  

Bauhinia racemosa  

Bauhinia purpurea  

Bauhinia variegata  

Berberis vulgaris  

Berberis thumbergii    

Berberis  cretica  

Berberis  crataegina  

B. integerrima  

Betula alba  

Betula nigra  

Betula pubescens  

Betula pumila  

zamaný  

Þu -mar 
Nis -may 
May  
Nis -may 
Nis -may 
Mar -may  
Nis  
Nis -may 
Nis -may  
Nis -may  
Mar  
Mar -nis  
Mar  
Mar  
Mar -nis  
Þu -mar 
Mar -may  
Nis -haz 
Nis -haz 
Nis -tem 
Haz -að 
Mar -may  
Mar  
May -haz 
May -haz 
May -haz 
May -haz 
Mar  
Þu -mar 

Ýlkbahar  
Ýlkbahar  
Tem -ey  
- 
- 
Mar -nis  
Nis -may  
Nis -haz 
Nis -haz 
Ni s-haz 
Nis -haz 
Nis -haz 
Nis -may  
May  
May  

Tohum 

olgunlaþma 

zamaný  

Yaz  
Ey  
Ek -kas 
Ek  
Ey -ek 
Ey -ek 
Ey -ek 
Ek -kas 
Ey -ek 
Að -ek 
Að -ey  
Að -ek 
Að -ek 
Að -ek 
Nis -haz 
Nis -haz 
Ey -ek 
Að -ey  
Ey -ek 
Ey -ek 
Ey -ek 
Güz 
Güz 
Að -ey  
Að -ey  
Tem -að 
A ð 
Tem -að 
Ey  
Ey  
Kas  
Güz 
K ýþ  
Kýþ  
Haz  
Að -ek 
Ek  
Að -ek 
Að -ek 
Að -ek 
Tem -að 
Haz -tem 
Að -ey  
 Ey -ek 

Tohum 

toplama 

zamaný  

Yaz  
Ey -kas 
Ek -kas 
Ek  
Ey -ek 
Ey -kas 
Ey -ek 
Ek -kas 
Ey -ek 
Að -ek 
Að -ey  
Að -kas 
Að -ek 
Að -ek 
Nis -haz 
Nis -haz 
Ey -ek 
Að -ey  
Ek  
Ek  
Ek -kas 
Güz-kýþ  
Güz-kýþ  
Að -ey  
Að -ey  
Að  
Güz 
Tem -ey  
Ey -ek 
Ey -kas 
Kas -ar 
Güz-er kýþ  
Kýþ  
Kýþ  
Yaz  
Að -ek 
Ek -kas 
Að -ek 
Að -ek 
Að -ek 
Að -ek 
Tem -að 
Að -ek 
Ey -kas 

Ýlk 

tohum 

tutma 

yaþý  

4-5 
5-7 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
8-10 
10-13 
10-15 
8-10 
8-10 
5-7 
5-7 
4-6 
4-6 
25-30 
20-25 
5-7 
10-15 
15 
10 
10 
8 
4-7 
4-7 
4-7 
- 
5 
7-10 
5-7 
5-7 
- 
6-8 
6-8 
6-8 
4-6 
4-6 
4-6 
4-6 
4-6 
15 
15 
15 
15 

bol 

tohum 

yýlý 

tekrarý  

1 
1-2 
1-2 
1 
1-2 
1 
2-3 
1 
1-2 
2-3 
2-3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1-2 
2-1 
1 
1 
1-3 
1-3 
2-1 
2-1 
2-1 
2 
2-1 
2-1 
2-1 
2-1 
- 
1 
1 
1 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1 
1 
2 
2 

43Orman ve Av Temmuz - Aðustos 2008



Campsis  radicans  

Capparis sipinosa  

Carpinus  betulus   

Carpinus orientalis   

Castanea  sativa  

Carya illionensis  

Carya tomentosa  

Carya ovata  

Casuarina equisetifolia  

Catalpa bignonioides  

Calicotome spinosa  

Calicotome vilosa  

Calligonum poligonoides  

Celtis australis  

Celtis tournefortii   

Celtis glabra   

Ceratonia siliqua  

Cercis ciliquastrum  

Chamaerops humilis  

Clematis orientalis  

Clematis flammula  

Clematis viticella  

Colutea arborescens  

Cornus mas  

Cornus sanguinea  

Cornus kausa  

Cornus alba  

Cornus florida  

Coronilla emarus  

Corylus colurna  

Corylus avellane  

Cotinus coggygria  

Cotoneaster ssp.  

Crataegus ssp (yemiþen)  

Crataegus ssp (alýç)  

Cytisus ssp  

Cytisus laburnun    

Cytisus  scoparius  

Diospiros lotus  

Diospiros kaki  
Diospiros virginiana  
Elaagnus angustifolia  
Eriolobus triobatus  
Eriobortia japonica   
Erythrina  suberosa    
Eupharbia dendroides  
Euonymus europeus    
Euonymus latifolius  
Euonymus alata  
Euonymus verrucosus  

May -yaz  
Nis -yaz  
Nis -may  
Nis -may  
May -haz 
Mar -may  
Nis -may  
Nis -may  
Nis -haz 
May -haz 
Nis -may  
Nis -may  
Nis -may  
Nis - may  
Nis - may  
Nis -may  
Ek -ar 
Mar -may  
May -haz 
Að -ek  
Tem -ek 
Haz -að 
May -tem  
Þu -nis  
May -nis  
May -haz 
May -haz 
May -nis  
Nis -may  
Þu -mar 
Þu -mar 
May  
Ma-haz 
Mar -nis  
15may-haz  
May -haz 
Ni -may  
Haz-tem  
Mar-ni s 
Mar-ni s 
Mar-ni s 
Haz 
May -haz 
Er kýþ  
Nis -kas 
Nis -ey  
May -haz 
May -haz 
May -haz 
May -haz 

Ey -ar 
Tem -ey  
Ey -þu 
E y -ocak 
Sonbahar  
Ek -kas 
Ek -kas 
Ek -kas 
Ey -ek  
Ek -kas 
Að -ey  
Að -ey  
Að -ey  
Kas -ar 
Kas -ar 
Kas -ar 
Kas  
Kas -ar 
Ek -ar 
Að -ek  
Að -ek  
Tem -að 
Að -ek  
Að -ey  
Að -ey  
að 
Að -ey  
Ey -ek  
Að ey  
Ey -ek  
Ey -ek  
Að -ek  
Ey -ar 
Ey -ar 
Ek -kas 
E y  
Ey -ar 
E y -kas 
K as 
K as 
K as 
Ey -kas 
Ek -kaz  
Mar -may 
Yaz -güz  
Yaz,er güz
E k 
E y  
E k 
E k 

5 
3-5 
10-12 
10-12
15 
15 
25 
20 
- 
10 
- 
- 
- 
15 
10-12
10-12
10 
5-7 
- 
3-5 
3-5 
3-5 
5-6 
10 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
3-4 
10 
10 
4-7 
4-7 
5-7 
7-10 
4-7 
6-8 
4-6 
10 
10 
10 
3-5 
5-7 
5-7 
5-7 
 5-7 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 

1 
1 
1-2 
1-2 
2-1 
1-2 
1-2 
1-2 
1 
1 
1 
1 
1 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1 
1 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1 
2  
2  
2 
1 
2-1 
1-2 
1 
1 
1-2 
1-2  
1 
1 

Ey -ek  
Tem -ey  
Ey  
Ey  
Sonbahar  
Ey -ek  
Ey -ek  
Ey -ek  
Ey -ek  
Ey -ek  
Að -ey  
Að -ey  
Að -ey  
Ek -kas 
Ek -kas 
Ek -kas 
Ek -kas 
Ek  
Ek  
Að -ek  
Að -ek  
Tem -að 
Tem -ek 
Að -ey  
Að -ey  
Að  
Að -ey  
Ey -ek  
Að -ey  
Að -ey -  
 Að -ey  
Að  
Ey  
Að  
Ek  
A ð 
E y  
A ð 
Ey -kas 
Ey -kas 
Ey -kas 
Að -ek  
Ek  
M ar 
Yaz - güz 
Yaz  
E y  
Að -ey  
E y  
E y  
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E y  Ek -þu 4-5 1 
E y  Ek -kas 30 2-3 
E y  Ek -kas 35 2-3 
Ey -ek  Ey ek  4-5 1-2 
Ey  Ey -ek 4-5 1-2  
E y  Ek -kas 20 1 
Ek -kas Kas -ar 20 1-2 
Að -ey  Kas -þu 15 1-2  
Haz -ey  Tem -ey  10 2-3 
Ey -ek Ey -þu 10 1 
Tem -ey  Tem -ey  15 1 
Haz -tem Tem - - 2 
E y  Ey -ek 4-5 1 
Ek -kas Ek -kas 4-5 1 
Yaz  Yaz -güz  1-2 1 
E y  Ek -þu 5-7 1-2 
E y  Ek -þu 5-7 1-2 
Ey -ek E k 15 2-3 
Ey -ek Ek -kas 15 2-3

May -haz 

Mar-may  
Nis-may  
Ni s-may  
M ay 

 
 
 

May -haz 
May -haz 
May -tem 
Ey -ek 
Mar -ni s 
Haz -að 
May -að 
May -haz 
May -haz 
Mar -may  
Ni s-may

 
 

Euonymus japonicus  

Fagus orientalis  

Fagus sylvatica  

Fontabesia phllyreoides  

Flueggea anatolica  

Fraxinus angustifolia  

Fraxinus americana  

Fraxnus excelsior  

Fraxnus ornus  

Gleditsia triacanthus  

Grevillea robusta  

Hamamelis virginiana  

Hippophae rhamnoides  

H ibiscus syriacus  

Hypericum ssp  

Ilex aquifolium  

Ilex  colchica  

Juglans regia  

Juglans nigra  

Jakaranda mimosifolia  
Koelreuteria paniculata  

Lagestromia indica  

Lavandula stoechas  

Lavandula angustifolia  

laurus nobilis  

Lantana camara  

Ligustrum vulgaris  

Ligustrum japonicum  

Ligustrum lucidum  

Liquidambar orientalis  

    
Yýl boyu  Yýl boyu  5 1 
E y  Ek -kas 5-7 1 
Ey -ek Ey -kas 5-7 1 
tem-ey  tem-ey  2 1 
Að -ey  Að -ey  2 1 
E y -ek Ek -kas 5-7 1-2 
Sonbahar  Sonbahar  2-3 1 
Að -kas E k 5 1 
Ey -kas Ek  5 1 
Ey kas  Ek  5 1 
Ek -kas Kas  15 1 

ar
 

Ýlk ve son bah 
Tem -ey  
Haz -að 
Mar -ni s 
Ni s-haz 
Mar -nis  
Y az 
May -tem 
Tem -að 
Tem -að 
Mar -may      

Ek -kas Kas  10 1 
Ey -ek K ýþ  10 1 
Ey -ek Ek -kas 15 2-1 
Að -ey  E y  5 2-1 
E y  Ek -kas 3-4 1 
Að -ek Ey -ek 5-7 2-1 
Ey -ek Tüm kýþ  5-7 1 
E k Ek -kas 5-7 1-2 
Ni s-að Geç bah-yaz 5 1 

May -að Geç bah-yaz

 

5-7 1 
Ek -kas Ek -kas 4-6 1-2 
Ek kas  Tüm kýþ  5 1 
Ey -ek E y -kas 3-5 1 
Ey -ek Ek -kas 7-10 1 
Ek -kas Ek -oc 5-15 2-1 
E k Ek -kas 20-25 1-2 

 
Ni s-haz 
Ni s-haz 
Ni s-að 
Mart -ni s 
Ni s-may  
Ni s-may  
Mar -may  
Ni s-may  
Þu -may  

Mar -ni s 
May -ek 
May -haz 
Ni s-ek 
Nis -may  
 M ay 
Ni s-may  
May -haz Ek -kas Tüm kýþ 4-5 1

 

 

Liriodendron tulipifera  

Maclura pomifera  

Magnolia grandiflora  

Magnolia soulangiana  

Mahonia aquifolium  

Malus sylvetris    

Melia azedarach    

Mespilus germanica  

Morus alba  

Morus rubra  

Myrtus communis  

Nandina domestica  

Nerium oleander  

Nyssa sylvatica  

Olea europaea  

Ostrya carpinifolia  

Paliurus spina-christi

 

 

 
 

Nis-may
Nis-may
Nis-may
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Parthenocissus quinquefolia  Tem -að 

Paulownia tomentosa  Mar -may  

Phillyrea angustifolia  Nis-may  

Pistacia lentiscus  Nis   

Pis tacia terebinthus  Nis-may  

Platanus occidentalis  Mar -ni s 

Platanus orientalis  Mar -may  
Prunus domestica  mar-may  

Prunus ceracifera  Nis-may  

Prunus sipinosa  Nis-may  

Prunus mahalep  Nis-may  

Prunus avium  Nis-may  

Prunus armenica  Þu -mar 

Prunus cerasus  Nis-may  

Prunus persica  Mar -ni s 

Prunus divarigata  Mar -ni s 

Prunus lauracerasus  Mar -nis  

Punica granatum  M ay-haz 

Pyracantha coccinea  Nis-haz  

Pyrus communis  Nis-may  

Pyrus ussuriensis  Nis  

Pyrus  amygdaliformis  Nis  

Pyrus  elaagnifolia  Nis  

Rhamnus alaternus  Þu -may  

Rhamnus microcarpa  May -haz 

Rhamnus sp.  Þu -haz 

Quercus sp.  Nis-haz 

Rhododendron ponticum  May -haz 

Rhododendron caucasium  Haz -að 

Rhododendron smirnowii  May -ha 

Rhododendron urgernii  Yaz  

Rhodode ndron luteum  Mar -may  

Rhododendron x sochadzeade Y az  

Rhododendron x rosifaciens  Y az 

Rhododendron x davisianum  Y az 

Rhododendron x filidactylis : Y az 

 Rhus coriaria  Nis-haz 

Rhus thyhina  Mar -ni s 

Rhus triobata  May -tem 

Ribes alpinum  Nis-may  

Ribes aureum  Nis-may  

Ribes niðrum  Nis-may  

Ribes orientale  May -haz 

Ribes rubrum  Nis-may  

Robinia pseudoacacia  May -haz 

Robinia hispida  May -haz 

Rosa  canina  May -haz 

Rosa  rugosa  May -ey  

Ey -ek 
Ey -ek 
Ey -ek 
Ek  
Ek  
kas 
Ey -ek 
Tem -að 
Tem -að 
Að -ey  
T em 
Haz -tem 
May -haz 
Haz -að 
Tem -ey  
Ey -ek 
Að -ey  
Ey -ek 
Ey -ek 
Tem -eki  
Ey -ek 
Ey -ek 
Ey -ek 
Tem  
Ey  
Haz -ey  
E k 
Geç yaz  
Er son  
Er son  
Er son  
Y az 

Er son  
Er son  
Er son  
Er son  
Ey -ek 
Að -ey  
Að -ey  
Tem -að 
Tem -að 
Tem -að 
Að -ey  
Tem -að 
Ey -ek 
Að -ek 
Ek -kas 
Ey -ek 

1 
1 
1-2 
2 
2-1 
1 
1 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
2-3 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

 
 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-2 
1-2 

 
 

Tüm kýþ  
Ey -þu 
Ek -ar 
Ek -ar 
Ek kas  
Er kýþ  
Geç son-er 

 

 
Tem -ey  
Tem -ey  
Ey -kas 
Tem -að 
Haz - 
Haz -tem 
Haz -að 
Tem -ey  
Ey -kas 
Að -ey  
Ey -kas 
Ey -oc 
Tem -eki  
Ey -kas 
Ey -kas 
Ey -kas 
Að -ey  
Ek -kas 
Tem -kas 
Ek -kas 
Er son  
Son bah  
Son bah  
Son bah  
Geç yaz-er 

Son bah  
Son bah  
Son bah  
Son bah  
Sonbah -kýþ
A ð-ek 
Að -ey  
Tem -að 
Tem -að 
Tem -að 
Að -ey  
Tem -að 
Sonbah -kýþ
E k 
Ek -kas 
Ey -ek 

kýþ

son

 

 

3-5 
5-6 
4-5 
3-5 
7-10 
5-7 
6-7 
4-6 
6-7 
6-7 
5-6 
4-5 
5-7 
5-7 
4-6 
4-6 
5-7 
5-7 
5-7 
20-45 
- 
- 
- 
- 
- 

3-5 
4-7 
5-10 
5-10 
4-7 
5-10 
5-10 

- 
- 
- 
- 
4-6 
4-6 
4-6 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
5-6 
5-7 
3-4 
3-4 
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 Rubus idaeus  May -tem Haz -ekim  Haz -ekim  3-5 1  
Rubus sp.  Nis -ey  Haz -kas Haz -kas 3-5 1  
Sambucus  nigra  May -haz Að -ey  Að -ey  5-10 1 
Sophora japonica  Tem -að Ek -kas kýþ  5-7 1 
Sorbus domestica  Nis-may  að-ey  E y  7-10 1-2 
Sorbus torminalis  May -haz Ek -kas Ek -kas 7-10 2-3 
Sorbus  umbellata  haz Ek -kas Ek -kas 6-7 2-3 
Sorbus  aucuparia  Nis-haz Að -ey  Ey -oc 6-7 2-3 
Sorbus persica  Haz Ek -kas Ek -kas 6-7 2-3 
Sorbus  kusnetzovii  Haz Ek -kas Ek -kas 6-7 2-3 
Spartium junceum  Nis-may  Að -ey  Að -ey  4-5 1-2 
Styrax officinalis  Nis-haz E y -kas E y -kas 5-7 1-2 
Symphoricarpus albus  Yaz boyu  Að -ey  Ey -ek 3-4 1 
Symphoricarpus orbiculatus  Yaz boyu  E y  Ey -ek 3-4 1 
Syringa vulgaris  Nis-haz Að -ek Að -ek 5-7 1 
Syringa persica  May -haz Ey -ek Ey -ek 5-7 1 
Tamarix gallica  Mar -ey  Haz -ek Haz -ek 3-5 1 
Tilia americana    Haz -tem Ey -ek Ey -kas 15-20 1-2 
Tilia argentea   Haz -tem Ey -ek Ey  15-20 1-2 
Tilia cordota  Haz -tem Ey -ek Ey  15-20 1-2 
Tilia platyphyllos  Haz  Ey -ek Ey  15-20 1-2 
Tilia rubra  Haz -tem Ey -ek Ey  15-20 1-2 
Ulmus  Campestris Mar-ni s  M ay  M ay 5-7 1 
Ulmus montana  Mar -ni s May -haz May -haz 10-15 1 
Ulmus leavis  Mar -ni s May -haz May -haz 10 1 
Ulmus pumila  Mar ni s May -haz May -haz 10 1 
Vaccinium myrtillus  M ay Tem -að Tem -að 3-5 1 
Viburnum lantana  May -haz Að -ey  Ey -þu 3-5 1 
Viburnum opulus  May -haz Að -ey  Ey -þu 3-5 1 
Vitex angus -castus  Haz -ey  Erken son  Tüm yýl  3-5 1 
Washingtonia robusta  Nis -may  Geç son Er kýþ  - 1-2 
Washingtonia filifera  Nis -may  Geç son Er kýþ  - 1-2 
Wisteria sinensis  May -haz E y  E y -kas 3-5 1 
Yucca elata  May -tem May -tem Að -ey  4-6 1 
Yucca glauca  May-haz, ey-E k May -haz, E y -ek Að -ey  4-6 1 
Zizyphus jujuba  May -haz E y -kas E y -kas 6-7 1-2 



Yaz geldi, güneþ çýktý, ovalara, tarlalara, 
meralar, yaylalara yayýldýk.

Doða bizi içine, koynuna aldý.
Diðer canlarda, canlýlarda bizleri aðýrladý.
Ve doða der ki! Dolaþýrken, otururken, çayýr-

çimene yatýp uyurken biraz uyanýk olun, özenli olun.
Bakarsýnýz bir küçük kan emicinin karný 

açýkmýþ, acýtmadan, kanatmadan teninize yapýþmýþ, 
emmeye geçmiþ.

Panik yapmayýn, telaþlanmayýn.
Hemen bir doktora ulaþýn. Olabildiðince kýsa 

sürede aldýrýn.
Diyor uzmanlar.
Yurdumuzda son beþ yýlda yüze yakýn 

yurttaþýmýzýn ölümüne neden olan Kýrým Kongo 
Kanamalý Ateþi (KKKA) Hastalýðýnýn “Hyalomma” adlý 
kene yüzünden olduðu öne sürülüyor. Hastalýðýn 
iyileþtirme olanaðý, ilacý yok. Ýnsandan insana geçme 
olasýlýðý da yok. Bu kene, çocukluðumuzdan, ya da 
açýk alan çalýþmalarýmýzdan bildiðimiz kenelerden 
farklý. Her kene ölümcül olmayabilir. Yine de bundan 
böyle kene deyip geçmemek durumundayýz.

Gördüðümüzde; kene, vücuttan dikkatli 
çýkarmalý, öldürmeden, ezmeden, aðýz kýsmýný 
koparmadan usta ellerle-pensle çekilip alýnmalý. 
Isýrýlan yer bol sabunlu su ile temizlenmeli, tentürdiot 
sürülmeli. Kene tende iken üzerine alkol, kolonya, yað 
gibi þeyler sürüp kenenin mikrobu vücuda býrakmasýna 
neden olunmamalý.

“ ” de 
Ne ?
KENE

Keneymiþ 
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Kene, kýrsal ortamda bulunuyor.
Bu ortamlardaki insanlar açýk renk giysi ile 

keneyi görebilir.
Giysi ile kol, ayak-bacak kapalý tutulmalý, 

eve dönüþte vücut gözden geçirilmeli.
Ölümcül kene (HYALOMMA): Sert, bütün 

vücutlu, yuvarlak tek parça oluþumlu, 4 çift yürüme 
bacaklý, aðýz kýsmý belirgin biçimde uzun, rengi kýzýl-
kahve.

Yurdumuzdaki yayýlýþý Orta Anadolu, Orta 
Karadeniz. Baþta Kelkit Vadisi olmak üzere 
Gümüþhane, Tokat, Sivas, Amasya, Çorum, Yozgat, 
Çankýrý, Kastamonu illerinde yoðun.

Yurdumuzda kene ile baþ etmenin yollarý 
aranýyor.

Kanatlar en etkili koruyucular.
Býldýrcýn, sülün, keklik, baðýrtlak, üveyik, 

güvercin, kuyruk sallayan, taþkuþu v.d.
Ýlaçlamanýn, diðer canlýlarý da yok edici 

etkisinin “doðal yýkým”a neden olacaðý açýk.
Doðayý kendi dengesinde kollamak, 

dahahakça olacak akýlcý ve hakça olacak.

49Orman ve Av Temmuz - Aðustos 2008
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ZKÜ Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü 

Son Sýnýf Öðrencilerinin Bolu'daki Teknik Gezisi
Bartýn Orman Fakültesi 

Orman Mühendisliði Bölümü 4. 
sýnýf öðrencileri için düzenlenen üç 
günlük Teknik Gezi (Ekskürsiyon) 
Programý planlandýðý gibi 2628 
Mayýs 2008 tarihlerinde Bolu'da 
gerçekleþtirilmiþtir. Teknik geziye 
Prof. Dr. Ýsmet DAÞDEMÝR'in 
baþkanlýðýnda, Yrd. Doç. Dr. 
Barbaros YAMAN, Yrd. Doç. Dr. 
Mertol ERTUÐRUL, Yrd. Doç. Dr. 
Murat ERTEKÝN ve Arþ. Gör. H. 
Batuhan GÜNÞEN'den oluþan 5 
öðretim üyesi ve 31 öðrenci 
katýlmýþtýr.

Programýn birinci günü saat 
307  da Bartýn'dan Bolu'ya hareket 

edilmiþtir. Saat 11'de Bolu'ya 
varýlmýþ ve ilk olarak Batý Karadeniz 

Ormancýlýk Araþtýrma Müdürlüðü 
ziyaret edilmiþtir. Burada Araþtýrma 
Müdürü Sayýn Zehra ÖZPAY 
PALAZOÐLU tarafýnda Araþtýrma 
Müdürlüðünü ve çalýþmalarýný 
tanýtýcý kýsa bir brifing verilmiþtir. 
Öðleden sonra Bolu Orman Bölge 

Ormanýnda “Ormanlar 
Üzer inde Hava K i r l i l ið in in  
E t k i l e r i n i n  Ý z l e n m e s i  v e  
Deðerlendirilmesi Uluslararasý 
Ýþbirliði Programý (ICP Forests 
Projesi) çerçevesinde hazýrlanan 
deneme sahasýnda incelemeler 
yapýlmýþ ve çalýþmalar hakkýnda 
Sayýn Mehmet TOKCAN'dan bilgi 
alýnmýþtýr. Ayný bölgede yer alan 
göknar ormanlarýnýn karbon tutma 
etkisinin araþtýrýlmasý deneme 
alanýnda Orman Ekolojisi ve 
Toprak Araþtýrmalarý Baþmühendisi 
Ahmet DUYAR tarafýndan bilgiler 
verilmiþ, öðrencilerin sorularý 
yanýtlanmýþ ve tartýþýlmýþtýr. Günün 
sonunda Araþtýrma Ormanýndan 
Bolu'ya dönerken Gölcük Tabiat 
Pa rk ý  gez i lm i þ  ve  bu rada  

öðrenci lere gerekl i  bi lgi ler 
verilmiþtir. Akþam Orman Bölge 
Müdürlüðü Misafirhanesinde 
konaklama yapýlmýþtýr.

Gezinin ikinci günü, Orman 
Bölge Müdür Yardýmcýsý Sayýn 

Bölge Müdür Yardýmcýsý 
Sayýn Hasan TÜRKYILMAZ ziyaret 
edilmiþ ve gezi programý hakkýnda 
görüþme yapýlmýþtýr. 

Ayný gün saat 14'de Batý 
Karadeniz Ormancýlýk Araþtýrma 
Müdürlüðünün çalýþmalarýný 
g ö r m e k  ü z e r e  A r a þ t ý r m a  
Müdürlüðünden 5 araþtýrýcýnýn 
eþliðinde Þerif Yüksel Araþtýrma 
Ormanýna hareket edilmiþtir. 
Araþtýrma Ormanýnda ilk olarak 
göknar seçme iþletme sýnýfýna 
gidilmiþtir. Burada Araþtýrma 
Ormaný  ve seçme ormaný  
hakkýnda Araþtýrma Þefi Seyfettin 
KÝNÝÞ ile Silvikültür Baþmühendisi 
Mehmet TOKCAN tarafýndan bilgi 
verilmiþ ve öðrencilerin sorularý 

yanýtlanmýþtýr. Keza, ayný bölgede 
orman zararlýlarýyla biyolojik 
mücadelenin önemi açýsýndan bir 
Formica rufa yuvasý görülmüþ ve 
konu hakkýnda Orman Koruma ve 
Çevre Araþtýrmalarý Baþmühendisi 
Metin SERÝN tarafýndan gerekli 

Þekil 1. Sarýlan Orman Ýþletme Þefliði çalýþma sahasýndan bir görüntü.
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Orman Ýþletme Müdürü 
Sayýn Hasan BAÞYÝÐÝT, Silvikültür 
Þube Müdürü Sayýn Muharrem 
KOÇ, Sarýalan Ýþletme Þefi Ergüven 
KALKAN ve Araþtýrma Müdürlüðü 
Uzmaný Mustafa ARSLAN'ýn 
katýlýmýyla ilk olarak Sarýalan 
Mevkiindeki Sarýçam Orij in 
Denemesi sahasýna gidilmiþtir. 
Burada Sayýn TÜRKYILMAZ, 
BAÞYÝÐÝT, KOÇ, ARSLAN ve 
tarafýmdan öðrencilere gerekli 
bi lgi ler veri lmiþ ve sorular 
cevaplandý
r ý l m ý þ t ý r.  
B u r a d a n  
a y n ý  
b ö l g e d e  
ye r  a lan  
S a r ý l a n  
O r m a n  
Ý þ l e t m e  
Þ e f l i ð i  
Rehabilitas
y o n  
ç a l ý þ m a  
s aha s ý na  
gidilmiþtir. 
(Þekil 1). 
O r m a n  
B ö l g e  
M ü d ü r  
Yardýmcýsý 
Hasan TÜRKYILMAZ ve Aladað 
Orman Ýþletme Müdürü Hasan 
B A Þ Y Ý Ð Ý T  r e h a b i l i t a s y o n  
çalýþmasýný anlattýktan sonra, 
öðretim üyeleri gerekli katkýlarýyla 
tartýþmalar yapýlmýþ ve öðrenci 
sorularý yanýtlanmýþtýr. Ardýndan 
Kartalkaya Tepesi'ne çýkýlmýþ ve 
turistik tesisler gezilmiþtir. Daha 
sonra Sarýalan Orman Deposunda 
incelemeler yapýlmýþ ve öðlen 
yemeði  burada yeni lmiþ t i r.  
Y e m e k t e n  s o n r a  y o l  
güzergahýndaki boþaltma kesimi 
y a p ý l m ý þ  b a þ a r ý l ý  b i r  
s a r ý ç a m + g ö k n a r  d o ð a l  
gençleþtirme sahasý öðrencilere 
gösterilmiþtir. Ayný þekilde Aladað 
Gölü kenarýnda gerçekleþtirilen saf 
sarýçam doðal gençleþtirme 
s a h a s ý n d a  g ö z l e m  v e  

uygulamasý yaptýrý lmýþ, 
t eo r i k  ve  yasa- yöne tme l i k  
b i l g i l e r i y l e  d e s t e k l e n e r e k  
öðrencilere anlatýlmýþ ve sorular 
cevaplandýrýlmýþtýr (Þekil 2). 

Öðleden sonra Orman 
Bölge Müdürlüðünün kýsa bir 
ziyareti yapýlmýþ ve açýk artýrmalý 
odun hammaddesi satýþ ihalesi 
yerinde görülmüþtür ve öðrencilere 
gerekli açýklamalar yapýlmýþtýr. 

30Daha sonra 15 'da Bolu'dan 
a y r ý l a r a k  
Yed i gö l l e r  
Milli Parký'na 
h a r e k e t  
e d i l m i þ t i r.  

3018  da milli 
p a r k a  
varýlmýþ ve 
yaklaþýk bir 
s a a t l i k  
gözlem ve 
incelemeden 
s o n r a  
B a r t ý n ' a  
h a r e k e t  
edilmiþ ve 

30saat 22  da 
B a r t ý n ' a  
varýlmýþtýr. 

Böylece teknik gezi programý 
öðretim üyelerinin, uygulayýcýlarýn, 
araþtýrýcýlarýn ve öðrencilerin 
katýlýmýyla teorik bilgi-araþtýrma-
uygulama iþbirliði süreci içerinde 
istenilen amaca ulaþmýþ ve 
herhangi bir aksaklýk olmadan 
b a þ a r ý l ý  b i r  þ e k i l d e  
sonuçlandýrýlmýþtýr. 

                    

                     Hazýrlayan

30.05.2008

                                                                                                   

Prof. Dr. Ýsmet DAÞDEMÝR

                                                                                                    

Teknik Gezi Programý Baþkaný

i n c e l e m e l e r d e  
bulunulmuþtur. Buradan Aladað 
Orman Ýþletme Müdürlüðü Merkez 
Orman Ýþletme Þefliðinin sýklýk ve 
budama çalýþmalarýyla doðal 
gençleþtirme çalýþmalarý, baþta 
Bölge Müdür Yardýmcýsý Hasan 
TÜRKYILMAZ olmak üzere, Ýþletme 
Müdürü Hasan BAÞYÝÐÝT ve 
Aladað Orman Ýþletme Þefi 
Hüseyin BULUT bilgilendirmeleri 
ýþýðýnda ve öðretim üyelerinin 
katk ý lar ýy la araz i  gez i lmiþ ,  

incelenmiþ ve sorular tartýþýlmýþtýr.

Teknik gezinin son gününde 
yine baþta Bölge Müdür Yardýmcýsý 
Sayýn Hasan TÜRKYILMAZ olmak 
üzere, Ýþletme Pazarlama Þube 
Müdürü Mehmet ZOR, Plan Proje 
Þube Müdürü Erdoðan ASMA, Bolu 
Orman Ýþletme Müdür Yardýmcýsý 
Oktay ATATAY ve Abant Ýþletme Þefi 
Þerif SAYIM'ýn katký ve katýlýmlarýyla 
i lk olarak Bolu-Abant Yolu 
kena r ý ndak i  Ken t  Orman ý  
görülmüþtür. Kent ormanýný tesis 
gerekçesi ve önemi anlatýlmýþtýr. 
Buradan göknar iþletme sýnýfýnda 
odun  hammaddes i  ü r e t im  
ç a l ý þ m a l a r ý  d i k i l i  d a m g a  
aþamasýndan baþlayarak, aðacýn 
k e s i l m e s i ,  b o y l a n m a s ý ,  
nakledilmesi ve depolanmasý hem 

Þekil 2. Abant Orman Ýþletme Þefliði deposundan bir görüntü.
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Toplantý Tarihi : 28.05.2008
Toplantý No : 5

28.05.2008 tarihinde 5. Denetleme Kurulu 
toplantýsýna baþlanýldý. 5253 Sayýlý Yasaya göre 
deðiþt ir i lmiþ, Ankara Vali l iði Ý l  Dernekler 
Müdürlüðünün onayý ile yürürlüðe giren Türkiye 
Ormancýlar Derneði Tüzük'ü ýþýðýnda ve 02.08.2007 
tarih ve 26601 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan 
Ýçiþleri Bakanlýðýndan “Dernekler tarafýndan tutulan 
karar, evrak kayýt, demirbaþ ve iþletme hesabý 
defterlerinde bulunmasý gereken bilgiler ile bu 
defterlerin þekli hakkýndaki 2007/2 No.lu Teblið 
doðrultusunda incelemelere baþlanýldý.

01.07.2007 - 31.12.2007 tarihleri 
arasýndaki Denetim ile ilgili olarak Karar defterleri, 
faturalar, üye kayýt defterleri, evrak kayýt defteri, 
demirbaþ defteri, iþletme hesabý defteri, alýndý belgesi 
kayýt defteri, Genel Sekreter Ýsmet BAYRAKTAR, 
Sayman üye Ahmet AKER, Sorumlu Serbest 
Muhasebeci Necmettin KELEÞ ile denetlemeye 
baþlanýldý.

1- KARAR DEFTERÝ:

52. Dönemde 01.07.2007 - 31.12.2007 
tarihleri arasýnda Yönetim Kurulunun 14 oturumda 35 
karar aldýðý görülmüþtür.

- 24.12.2007 gün ve 88/1 sayýlý kararla 
08.12.2007 tarihinde vefat eden N.Ýlhan ÖZTÜRK'ün 
yerine 1. yedek Mustafa KÖMÜRLÜ'nün çaðrýlmasýna,

- 24.12.2007 gün ve 88/2 sayýlý kararý ile 
Derneðimizin 83. kuruluþ yýldönümü nedeniyle üyelere 
kokteyl verilmesine,

- 25.12.2007 gün ve 89/1 sayýlý karar ile, 
yapýlmakta olan dernek inþaatýnýn kontrolü için 
ERBORA Mimarlýk Bürosuna 2007 yýlý hizmetlerine 
karþýlýk KDV hariç 5.000 YTL. ödenmesine, 2008 yýlý 
içinde inþaatýn bitimine kadar sözleþme yapýlmasýna,

- 26.09.2007 gün ve 79.1 sayýlý karar ile 
18.10.2007 tarihinde “Anayasa Deðiþikliði ve Orman 
Bakanlýðý'nýn Yeniden Yapýlanmasý” konulu toplantý 
yapýlmasýna, il dýþýndan geleceklere yolluk 
ödenmesine, (3.000 YTL. lik faturanýn arkasýnda tarih 
ve karar no.su yok 500 YTL. nin üstündeki 
harcamalarýn faturalarýnýn arkasýna karar tarih ve 
no.larýnýn yazýlmasý gerektiði halde 1.500 YTL'lik  
19.12.2007 tarihli faturada  ve Avukatlýk Bürosunun 
3.000 YTL.'lik 16.11.2007 tarihli faturasýnda tarih ve 
karar yok),

karar verildiði görülmüþtür.

2 - Ü Y E  K AY I T  D E F T E R L E R Ý N Ý N  

ÝNCELENMESÝNDE;

01.07.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasýnda 

  DENETLEME RAPORU
77 yeni üyenin kayýt olduðu, (Kayýtlarýn 

baþvurulardan sonra) ödentilerini yatýrdýklarýnda üye 
yapýldýðý görülmüþtür. Ancak, daha önceki 
baþvurularda kayýt yapýldýðý, kendilerine ödentilerini 
ödemeleri için yazý yazýlmasýna karþýn hala giriþ 
ödentilerini ödemeyenlerin olduðu görülmüþtür. 
Bunlarýn bir kez daha uyarýldýktan sonra DERNEK ile 
iliþkilerinin kesilmesi gerekmektedir.

31.12.2007 tarihi itibariyle 1203 üyemiz 
olduðu, 646 üyenin borçsuz, 242 sinin 3 yýldan çok 
borçlu (yani ihraç konumunda) olduðu görülmüþtür.

3- DEMÝRBAÞ DEFTERLERÝ;

Türkiye Ormancýlar Derneði'nin ve Ýktisadi 
Ýþletme'nin demirbaþ defterlerinin ayrý ayrý tutulduðu, 
Türkiye Ormancýlar Derneði demirbaþ defterinde olup 
da Ýstanbul Þubesine ve Trabzon Temsilciliðine alýnan 
malzemelerin tutanak ile kendilerine teslim edildiði 
görülerek ilgililere senet ile zimmetlendiði görülmüþtür.

4- EVRAK KAYIT DEFTERÝ:

01.07.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasýnda; 
149 evrak geldiði ve 122 evrak gönderildiði 
görülmüþtür.

Yeni evrak kayýt defterinin ciltli ve noter tasdikli 
olduðu görülmüþtür.

5- BÝLANÇO HESABI DEFTERÝ; 

Yeminli Serbest Muhasebeci Necmettin KELEÞ 
tarafýndýn tutulduðu görülmüþtür.

6- ALINDI BELGESÝ KAYIT DEFTERÝ;

8 cilt alýndý belgesinin temsilci ve þubelere 
verildiði, 3 cildin kullanýlmýþ olarak geri alýndýðý 
görülmüþtür. Denetim yapýldýðý sýrada  Akýn 
MIZRAKLI'da 1 cilt, Ýsmail ÇEVÝK'te 1 cilt, Kemalettin 
GELDÝ'de 1 cilt, Ýstanbul Þube'de Hasan KANDÝL'de 2 
cilt görülmektedir.

Derneðimizin, Tek Düzen Hesap Planýna göre 
hazýrlanan 2007 yýlý 12 aylýk gelir-gider hesaplarýnýn 
incelenmesi, denetleme kurulundan bir üyemizin özel 
iþleri nedeniyle ayrýlmasý, denetleme kurulu baþkanýnýn 
rahatsýzlýklarý nedeniyle gecikmiþ, bu yüzden mali 
hesaplar 2007 yýlý sonu itibariyle düzenlenmiþtir.

7 - Sorumlu serbest muhasebeci 

Necmettin KELEÞ'in düzenlediði gelir-

gider hesaplarý aþaðýda sunulmuþtur
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TOD'UN 2007 YILI 12 AYLIK GELÝRLERÝ

6

94,00

AMI

 PROJE GEL.

H.KODU HESAP ADI

SABÝT KIYMETLER

600 GELÝRLER GENEL TOPL
600 02 01 Nakdi Baðýþ ve Yardýmlar
600 05 10 Yükleniciden Alýnan Baðýþlar
600 05 01 Yeþil Gece Gelirleri
600 05 02 Orman Av Dergisi Gelirleri
600 05 05 Basýlý Yayýn Gelirleri

Kira Gelirleri
642 09 Vadeli Mevduat Hesaplarý Faizleri
642 10 Fon Satýþ Gelirleri

ÝÇ VE DIÞKAYNAKLI
Dernek için Ýktisadi Ýþletme’den harcama
KARLAR
KATKI PAYI

GELÝRLER GENEL TOPLAMI

BÜTÇE ÝLE 
VERÝLEN

100,00

75.000,00

10.000,00

3.000,00
100,00

10.000,00

46.600,00
100.000,00

100,00
100,00

245.000,00

GERÇEKLEÞEN

39.739,14
30.000,00

1.770,00
394,00

1.858,00

244,15
1.782,26

78.904,14

154.691,69

OLUMLU FARK
OLUMSUZ

FARK
-100,00

-35.260,86

30.000,00
-8.230,00

3
-1.142,00

-100,00
-9.755,85

1.782,26
-46.600,00
-21.095,8

-100,00
-100,00

32.176,26 122.484,57

Gelir bütçesi % 63.1 oranýnda gerçekleþtiði görülmüþtür.

8 - TOD’UN 2007 YILI 12 AYLIK GÝDERLERÝ

Dýþardan Saðlanan Fayda Ve Hizmet

H.KODU

770

770 1

770 3
770 3 01
770 3 02
770 3 06
770 3 07

770 4
770 4 01
770 4 04
770 4 05
770 4 13
770 4 23
770 4 07

770 5
770 5 01

770 7
770 7 01
770 7 03
770 7 04

HESAP ADI

GENEL YÖNETÝM GÝDERLERÝ

Ýþçi Ücret Ve Giderleri

Elektrik Su/Isýnma Han/Apt.Yön.Gi
Haberleþme Giderleri
Mali Müþavir ve Avukat Ücretleri
Bakým Onarým Gideri
Lokal
Ýnþaat Ve Kontrollük Hiz.

Çeþitli Giderler
Büro Giderleri
Yolluk Ve Seyahat Giderleri
Temsil/Aðýrlama Giderleri
Mesleki Eðitim Tanýtým Giderleri
Kira Giderleri
Personel Ulaþým Giderleri
Genel Kurul Gideri
Yeþil Gece Giderleri
Basýlý Yayýn gideri
Ulusal Ormancýlýk Kongre Gid.
ÝÇ VE DIÞKAYNAKLO PROJE Gid.
Amortisman Giderleri
TOD ÝKDÝSADÝ ÝÞLETME
Vergi, Resim ve Harçlar
Beyannameler Damga Vergisi
ÞUBELER
Marmara Büro Harcamalarý
Ýzmir Büro Harcamalarý
Antalya Büro Harcamalarý
SABÝT KIYMETLER
GÝDERLER GENEL TOPLAMI

BÜTÇE ÝLE 
VERÝLEN
50.000,00

50.000,00

47.500,00
16.000,00

8.000,00
12.000,00

500,00
1.000,00

10.000,00
145.200,00

3.000,00
12.000,00
15.000,00
15.000,00
55.000,00

100,00
10.000,00
28.000,00

1.000,00
5.000,00
1.000,00

100,00
1.000,00

1.200,00

100,00
245.000,00

5.198,94
16.642,34

90,86

98.626,33
3.832,58

14.577,50
1.672,77

29.530,98
40.712,50

2.400,00

GERÇEKLEÞEN

17.185,65

17.185,65

24.673,82
2.741,68

5.900,00

330,64

13.002,84
10.901,61

1.586,23
515,00

153.819,28

OLUMLU 
FARK

-32.814,35

-27.468,52
-13.258,32
-2.801,06

-409,14
-1.000,00
-10.000,00

-53.283,75

-13.327,23
14.530,98

-14.287,50

-100,00
-10.000,00
-28.000,00

-1.000,00

-1.000,00
-100,00
-669,36

0,00

-100,00
-114.335,98

OLUMSUZ
FARK

4.642,34

4.642,34

7.021,08
1.143,58
2.577,50

2.400,00

900,00

11.802,84

23.466,26
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Gider bütçesinin % 62.8 oranýnda 
gerçekleþtiði görülmektedir.

Türkiye Ormancýlar Derneði iktisadi 
iþletmesinin 2007 yýlý sonu itibariyle çalýþmalarýnýn ve 
hesaplarýn incelenmesinde;

Yönetim Kurulunun bir yýlda 16 toplantý 
yaparak 35 karar aldýðý;

TOD'un önerileri doðrultusunda harcamalar 
yaparak Dernek bütçesine katkýda bulunduðu 
görülmüþtür. 

TOD'un yeni kiraladýðý lokal için TV ve bir 
kýsým demirbaþlarý aldýðý görülmüþtür. Kendi demirbaþ 
defterini ayýrarak iþlemekte olduðu görülmüþtür.

EKOPARK firmasýna 2007 yýlý kira bedeli için 
354.850,00 YTL. fatura kesildiði, ancak firma 
tarafýndan (Turizm Bakanlýðýnýn 1000 yatak demesi 
üzerine) 101.385,60 YTL. iade fatura geldiði ve 
iþlemlerin buna göre yapýldýðý görülmüþtür.

Mali Müþavir tarafýndan hesaplarýn düzenli 
tutulduðu görülmüþtür.

TÜRKÝYE ORMANCILAR DERNEÐÝ ÝKTÝSADÝ ÝÞLETMESÝNÝN 

AYRINTILI BÝLANÇO TABLOSU 

31.12.2006 31.12.2007
I - DÖNEN VARLIKLAR

A) Hazýr Deðerler   188.276,42 230.706,89
B) Menkul Kýymetler       7.903,68   72.385,35
C) Ticari Alacaklar 147.305,12 113.584,57
E) Stoklar   17.924,25   12.459,88
H) Diðer Dönen Varlýklar   15.135,03   23.423,14

                  DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 188.276,42 230.706,89

II - DURAN VARLIKLAR

C) Mali Duran Varlýklar   63.980,85 142.884,99
D) Maddi Duran Varlýklar     2.668,57     1.589,08

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI   66.649,42 144.474,07
AKTÝF VARLIKLAR TOPLAMI 254.925,84 375.180,96

NAZIM HESAPLAR     9.647,00

9 - Ekoturizm 2007 yýLý Etkinlikleri,
- 8 Nisan 2007 Ankara Kirmir Çayý,
- 21-23 Nisan 2007 Patara-Likya Yürüyüþü,
- 13 Mayýs 2007 Karagöl,
- 26-27 Mayýs 2007 Yedigöller,
- 3 Haziran Kýzýlcahamam-Çamlýdere,
- 16-17 Haziran Düzce-Samandere-

Güzeldere Þelalesi
- 14-15 Temmuz 2007 Safranbolu (kanyon) - 

Sarýçiçektepe Yaylasý
- 1 Temmuz 2007 Ankara Iþýk Daðý,
- 1-2 Eylül 2007 Sinop-Erfelek Þelaleleri,
- 30 Eylül 2007 Belenova-Eðriova,
- 5-6 Mayýs Hasan Daðý (Grup içi gezi)'na  

yaptýklarý ormaný ve doðayý tanýtma, sevdirme 
gezilerini, çalýþmalarýný takdirle karþý l ýyor, 
çalýþmalarýnda baþarýlar dileðiyle Baþkanlarý Filiz 
Sönmez nezdinde tüm grubu kutluyoruz.

2008 yýlý ekoturizm etkinliklerinin hazýrlanan 
program doðrultusunda çalýþmalarýna baþladýklarý 
görülmüþtür.

GÖRÜLEN EKSÝKLÝKLER VE ÖNERÝLER

1- Derneðimizce tutulan karar, evrak kayýt, 
demirbaþ ve iþletme hesabý defterlerinin Ýçiþleri 
Bakanlýðý'nýn 02.08.2007 tarihli Resmi Gazete'de 

yayýmlanan 2007/2 sayýlý tebliðine uygun 
olarak tutulmasý, þu anda kullanýlan söz konusu 
defterlerin sayfalarý bitene kadar devam edilmesi, 
ancak her yýl yeniden defter tutulmasý veya zorunlu 
olarak defterlerin deðiþtirilmesi gibi durumlarda önceki 
defterlerin kullanýlmayan boþ sayfalarýnýn iptal edilerek 
yukarýdaki tebliðe uygun olarak eski demirbaþ defteri 
sayfalarýnýn iptal edilmesi gereðinin yerine getirildiði 
görülmüþtür. 

2- Derneðimiz tüzüðündeki bazý eksikliklerin 
kurulacak bir komisyon tarafýndan ele alýnarak yeniden 
düzenlenmesi, buna paralel yönetmeliklerin 
hazýrlanmasý ve bunlarýn bir olaðanüstü genel kurulda 
görüþülerek karara baðlanmasý önerimizi yineliyoruz.

 07 Kasým 2007 tarihinde yeni binamýzýn 
yapýlabilmesi için temel atýldýðýný görerek yöneticilere 
ve emeði geçenlere teþekkür eder, çalýþmalarýnda 
baþarýlar dileriz. 

Ýþbu Denetleme Raporu tarafýmýzdan tanzim 

M.Yaþar ÝNAN

Kurul Baþkaný

Hüsamettin ATA

Kurul Üyesi

Yaþar YEÞÝLTEPE

Kurul Üyesi
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Erkek ve diþi bireyleri ayný görünüþte olan 
kýzýlgerdan 14 cm uzunlukta ötücü bir kuþtur. Kanat 
açýklýðý 20-22 cm arasýnda deðiþmektedir. Küçük 
cüssesine raðmen ince yapýlý olmayýp koca kafalý ve 
geniþ göðüslüdür. Ergin bireylerde alýn, gerdan ve 
göðüsün üst kýsmý pas kýrmýzýsý renkte ve bunun 
etrafýndaki kýsým 
ise kül rengindedir. 
Tepe kýsmý, ense 
s ýr t ,  kuyruk ve 
k a n a t l a r  k o y u  
kahverengi, karýn 
beyaz, gövdenin 
y a n l a r ý  p a s  
sarýsýdýr. Gaga ve 
a y a k l a r  a ç ý k  
kahverengi gag 
ince ve dibi kýllýdýr. 
G e n ç  b i r e y l e r  
kahverengi zemin 
ü z e r i n e  k o y u  
lekelidir. 

Özel l ik le 
Avrupa geniþ bir 
yayýlýþ alanýna sahiptir. Kuzey ve doðu kýsýmlarý hariç 
tüm Avrupa'da Kuzeybatý Afrika'da, Kafkasya ve Ýran'da 
yerli, Doðu ve Kuzey Avrupa ile Batý Rusya'da yaz 
göçmeni olarak bulunur. Kýþý Kuzey Afrika, Doðu 
Akdeniz, Basra Körfezi ve Güney Ýran'da geçirir. Ayrýca 
Kuzeybatý Afrika, Azor, Maderian, Kanarya Adalarý, 
Ural daðlarýnýn doðusu ile Sibirya'nýn güney kýsmýnda 
da bulunur.
Türkiye'nin her yerinde bulunan kýzýlgerdan Marmara, 
Kuzey Ege, Orta Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz 
bölgelerinde tamamen yerli bir kuþ türü iken, Güney ve 
Güneybatý Anadolu'da kýþ göçmeni olara 
bulunmaktadýr. 

Kýzýlgerdan aslýnda bir orman kuþu olmakla 
beraber park ve bahçelerde yaþamaya baþlayarak 
insana yaklaþmýþ bir kuþtur. Nemli orman alanlarýnýn 
kuþudur. Nemli çalýlýk aðaçlýklar ve çayýrlardan oluþan 
yaþam alanlarýný sever. Aðaçlarda çalýlarda barýnýp 
yuva yapar fakat beslenmek için çayýrlara çýkar. 

Böcekçil bir kuþ türüdür. Baþlýca besinlerini 
böcekler, solucanlar ve diðer omurgasýz hayvanlar 
oluþturmaktadýr. Avlarýný yerde yakalayarak yerler. 
Kýþýn esas besinleri azaldýðýnda meyve ve tohum da 
yerler
 

Kýzýlgerdan yuvasýný iki dalýn çatalýna yapmak 
yerine yerdeki küçük bir çukura, duvar çatlaklarýna, 
aðaç oyuk ve kavuklarýna yapar. Çiftleþen diþiler 57 

adet yumurta býrakýr. 
Yumurtalarýn kuluçka 
süresi yaklaþýk olarak 
1215 gün arasýndadýr.  
Yýlda 2 kere kuluçkaya 
y a t a r l a r.  G ü n l ü k  
y a þ a m ý n d a  c a n l ý ,  
hareketli ve seri bir 
k u þ t u r.  Ö z e l l i k l e  
beslenme öncesinde 
a v ý n ý  a r a r k e n  v e  
g ö z e l e r k e n  y a t ý ð ý  
hareketler tipiktir. Avýný 
g ö z e l e r k e n  ö n c e  
kanatlarý sarkýtarak ileri 
bakar, sonra birkaç kere 
sýçrayarak ilerler, ara 
sýra baþýný sallar ve 
kuyruðunu kakar. 
Güzel fakat bülbül 

kadar kuvvetli olmayan bir ötüþü vardýr. Diðer ötücü 
kuþlardan farklý olarak sadece çiftleþme zamaný deðil 
bütün yýl öter. Bunun sebebi ise yalnýzca üreme zamaný 
deðil tüm yýl boyunca bölge tutmasýdýr. Üreme mevsimi 
sonunda çiftler ayrýldýktan sonra diþi kýzýlgerdan kuþu 
da bölge tutmak için öter. Bu bakýmdan kýzýlgerdan 
Türkiye için tektir. Ancak diþilerin ötüþü daha sadedir. 

Erithacus rubecula rubecula (L.) (Kýzýlgerdan )
Eri thacus rubecula caucasicus  But. 

(Transkafkasya ýrký)

K I Z I L G E R D A N  
(NAR BÜLBÜLÜ)
Erithacus rubecula (L.)

SÝSTEMATÝKTEKÝ YERÝ:
Takým: Passeriformes (Serçe kuþlarý, Ötücü kuþlar)

Familya: Turdidae  (Karatavukgiller, Ardýç kuþugiller)

Tür: Erithacus rubecula (L.) (Kýzýlgerdan )

Ing: Robin 

Alm: Rotkelchen

Frn: Rauge-gorge 

Morfolojisi:

Biyolojisi:

Besinleri:

Yaþam Alanlarý:

Yayýlýþý:

Irklarý:
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Doðum Tarihi: 1943 - 
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Ý.Ü. Orman Fakültesi: 
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