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TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 
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Doç. Dr. Sezgin ÖZDEN

12 Haziran’da yapılacak genel seçimlere az süre 
kala ormanlara ve mesleğimizin geleceğine yönelik 
kaygılar da artmakta. Birkaç istisna hariç her seçim 
sonucu ormanların aleyhine sonuçlar doğurdu. Bu 
seçimin de aynı sonucu doğuracağı yönünde güçlü 
belirtiler var. 2/B sorunu seçimlerin ötesine ertelendi, 
Orman Genel Müdürlüğünün Gazi Yerleşkesi 
üzerindeki rant baskılarının sonucu yitirilme 
tehlikesi hala devam ediyor, Anayasa’da seçim sonrası 
yapılması düşünülen değişikliklerden ormanların 
olumlu etkileneceğini kimse düşünmüyor, her ile bir 
üniversite çılgınlığından sonra neredeyse her ile bir 
orman fakültesi plansızlığı yaşanıyor. Tüm bunlara 
karşı koymak için mesleğimizin örgütlü güçlerine 
ve bireysel olarak meslektaşlarımıza büyük görevler 
düşüyor. İlgili, ilgisiz her ortamda bu konuları 
gündeme getirmeli, kamuoyu bilgilendirmeli ve 
mutlaka yapılanların yanlışlığı anlatılmalıdır. Bireysel 
olarak da seçim günü mutlaka sandık başına gidip bu 
sorunları ortadan kaldıracağını düşündüğünüz siyasi 
yöne oyunuzu veriniz. Bu seçimin birçok konuda 
olduğu gibi ormancılık özelinde de kırılma noktası 
olabileceği görülüyor. 

Bu sayımızda yine canlı ve kamuoyumuzu doğrudan 
ilgilendiren haber ve yazılarla karşınızdayız. Bu 
sayının en dikkat çeken yazısı, Sayın Recai Şenel 
tarafından kaleme alınan ülkemiz ormancılarının 
büyük bir başarısının tanıtıldığı; BUROR teras 
olarak adlandırılan, eğimin yüksek olduğu sahalarda 
çok efektif olarak kullanılabilen bir ağaçlandırma 
uygulaması. Bu yönteme sahip çıkılıp dünya 
çapında tanıtımı yapılırsa ülkemiz adıyla anılacak 
bir devrimin sonuçlarını dünyanın tüm dağlık 
bölgelerinde görebiliriz. Bu önemli başarıyı yaşama 
geçiren tüm meslektaşlarımı kutluyor ve dünya 
ormancılığına armağan ettikleri devrimsel uygulama 
için teşekkürlerimi sunuyorum.

Sürekli yazarlarımızdan Cihan Erdönmez, Cemal 
Gültekin, N. Kaan Özkazanç ve Ormancılık 
Tarihinden yazı dizisini hazırlayan Ahmet 
Demirtaş’a ve ayrıca bu sayıya destek veren Erdoğan 
Atmiş, Çankırı Orman Fakültesi öğrencileri Melih 
Kudu, Şeyma Yetiş, Cevahir Güngör, Kubilay 
Özyalçın, Nihal Özel ve Muhammet Kılcı, Ayhan 
Gösterit, Özden Yalçın, ve Yücel Çağlar’a görüşlerini 
bizimle paylaştıkları için sonsuz teşekkürü borç bilip 
desteklerinin devamını beklediğimizi de iletiyoruz. 
Mayıs-Haziran sayısında Orman Yangınlarına özel 
bir sayı çıkarmayı planlıyoruz. Bu sayıya destek 
vermek isteyen üyelerimizin yazı, fotoğraf gibi 
eserlerini bekliyoruz.

Editörden

Başyazı

Zorunlu Bir Açıklama

Ormanlar ve Ormancılık ile İlgili Anayasa 
Değişikliğine Hazırlıklı Olmalıyız

Derneğimizden Kısa Haberler

Çalıştayın Ardından

Öğrenci Toplantısı Ardından

Panel: Amenajmanın Dünü, Bugünü, Geleceği

Öğrencilerden Haberler

Türk Ormancısının Geliştirdiği Yöntem “Buror Teras”

Quercus Coccifera L.’Da (Kermes Meşesi) Farklı 
Yaprak, Kupula ve Meyve Tipleri

Orman-Arıcılık İlişkisi ve Arıcılığın Orman Köylüleri 
ve Kırsal Kesimin Kalkınmasındaki Önemi

Ormaniçi Sular

Doğa ve Kültür: Mavi Kelebeğin İzinde

Bir Anıt Ormancı

Geyik Elması (Eriolobus Triobatus (Pair) Roeme.)  

İbibik Upupa Epops (Linnaeus, 1758)

Ormancılık Tarihinden-3

Yangından Mal Kaçırmak ve Etik

Ormanlarımız da Değişiyor.
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Başyazı

Derneğimizce Antalya-Belek’te “Öğrenci 
Toplantısı” yapılmıştır. Dokuz Orman Fakültesi’nden 
40 öğrenci toplantıya katılmıştır. Derneğimizin 
üye yapısına bakıldığında yaş ortalamasının 40 
yaşın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Doğaldır 
ki, Derneklerde birikim ve deneyim önemlidir. Bu 
birikim ve deneyim pek çok konuda Derneğimizin 
öne çıkmasına, olaylara öncülük etmesine yol açmıştır. 
Ancak 2011 yazı itibarı ile Orman Fakültesi’nden 
mezun olan bir öğrencinin 22 yaşında olacağı 
göz ününe alındığında,  gençlerin Derneğimizde 
yeterince yer almadığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 
her Orman Fakültesi’nden 3 veya 4. sınıflardan 
öğrenciler toplantıya çağrılmış, böylece hem mezun 
olan öğrencinin Derneğe katılımının sağlanması 
hem de Fakültede kalan öğrenci ile ilişkilerin sürmesi 
hedeflenmiştir.  Yönetim Kurulu üyelerinin de 
katıldığı Öğrenci Toplantısı’nda öğrencilerle yapılan 
konuşmalar ve izlenimlerden toplantının amacına 
ulaştığı anlaşılmıştır. Yani bu toplantı ile Orman 
Fakülteleri öğrencileri Derneği tanımış, Dernek de 
öğrencilerin düşüncelerini, beklentilerini anlamaya 
çalışmıştır. TOD Yönetim Kurulu önümüzdeki 
süreçte Orman ve Av dergisi ve Dernek web sitesinde 
öğrencilerin düşüncelerine, etkinliklerine, sorunlarına 
yer verilmesine karar vermiştir. TOD Yönetim 
Kurulu uzun ve kısa dönemde öğrencileri Derneğe 
kazandırmak için çalışmalarını sürdürecektir.
Antalya’da “Öğrenci Toplantısı” ile aynı tarihlerde 
TOD Antalya Temsilciliğinin öncülüğünde 
“Ormancılığımızdaki Yasal sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Çalıştayı” da yapılmıştır. Bu Çalıştayın ilk günü 
kavramsal çerçevenin oluşturulduğu ve tartışma 
zeminin hazırlandığı sunumlar öğrenciler tarfından da 
izlenmiştir. Öğrenciler için de mezun olduktan sonra 
sürekli karşılaşacakları bu konuları uzmanlarından 
dinlemeleri oldukça iyi bir deneyim olmuştur. 
Çalıştayda “2/B”, “HES-Tabiatı ve Biyolojik 
Çeşitliliği Koruma”, “Özel Ağaçlandırma”,  “Maden 
ve Taş Ocakları İzinler ve Uygulamalar” olmak üzere 
4 ana konuda ulaşılabilen uzmanlar biraya getirilmiştir. 
Türkiye ormancılığının bu konulardaki bir başvuru 
kaynağı olacağını düşündüğümüz “Çalıştay Çıktıları” 
bir kitapçık haline getirilecektir. Bu arada kamuoyu ile 
paylaşmak için Çıktıların bir özeti Orman ve Av’ın bu 
sayısında ek olarak verilmektedir. 
Bu güzel haberleri sizlerle paylaştıktan sonra Yönetim 
Kurulu olarak son zamanlarda kamuoyu gündeminde 
olan bir konuya değinmek istiyoruz. Bu olay 
Kütahya’da siyanür sızıntısı tehlikesinin yaşanmasıdır. 
Olayın gelişiminde resmi yaklaşım (Bakan, vali veya 
bürokratların açıklamaları, konuya ilgileri), halkın 
yaşadığı benzer felaketlerde sergilenen tutumlarda 

görülenlerin aynısıdır: “Endişeye yer yoktur, gereken 
tüm önlemler alınmıştır” “Ankara’dan olayı incelemesi 
için bir heyet gönderilmiştir.” “Bazı STK’lar ve basın 
olayı fazla abartmaktadır.”
Olayın özeti şudur: 07.05.2011 tarihinde özel 
sektöre ait Eti Gümüş A.Ş.’nin Kütahya merkeze 
34 kilometre uzaklıktaki bulunan Gümüş köyü 
yakınındaki gümüş madeni işletmesinin siyanürlü 
su bulunan üç kademeli barajının ortasındaki set 
çökmüştür. En üstteki kademede bulunan suyun 
bir bölümü, diğer iki kademeye dağılmış ve barajı 
tutan en alttaki set çökme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmıştır. Şirkete ait ekipler, barajın yanlarındaki 
setleri güçlendirmek amacıyla iş makineleriyle 
çalışmalar da yapmıştır. 
Bu olay üzerine başta Çevre ve Orman Bakanı 
Sayın Veysel EROĞLU ve  Kütahya valisi herhangi 
bir tehlike olmadığına dair açıklama yapmışlardır. 
Ancak çevredeki köylüler tedirgin olmuşlardır. 
Tedirginlikleri barajı tutan setin de çökmesi ve 
siyanürün sızma yoluyla içme sularına karışması 
noktalarında olmuştur. Bu arada Çevre Mühendisleri 
Odası yörede incelemeler yapmış, olaydan 5 gün 
sonra 12.05.2011 tarihinde bölgedeki içme suyundan 
alınan örneğin akredite bir labaratuara incelettirimesi 
sonucu aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.
“Analiz sonucuna göre kazanın 5. gününde siyanür 
sızıntısı 4,5 km ötedeki Köprüören Köyü su 
kaynaklarına ulaşmıştır. İçme suyunda normalde 
hiç bulunmaması gereken ancak en fazla 0,050 
ppm düzeyinde olmasına müsaade edilen siyanür 
miktarının Köprüören Köy Çeşmesinden alınan su 
numunesinin analizi sonucunda 0,071 ppm olduğu 
görülmüştür. Müsaade edilen limit değerlerin % 
40 daha üzerinde çıkan siyanürün halk sağlığı 
üzerinde etkisinin yadsınamaz ölçüde fazla olduğu 
düşünülmektedir. Daha önceki açıklamalarımızda 
belirttiğimiz üzere kazanın 10. gününde siyanür 
miktarının yer altı suyunda belireceği ve ilerleyen 
her günde de yer altı suyundaki siyanür miktarının 
artacağı öngörülmektedir”
Bu önemli yaşam ve çevre sorununda yukarıdaki 
anlatılan gelişmeler tedirginlik yaratmaktadır. TOD 
Yönetim Kurulu olarak konu insan sağlığı ile ilgili 
olduğu için hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Geçmişten bugüne kadar yaşadığımız 
gelişmelere bakınca da yöredeki halkın bu olaydan 
etkileneceğini, hatta başta sağlık olmak üzere zarar 
göreceğini düşünüyoruz.

Saygılarımızla...
YÖNETİM KURULU
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ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Son günlerde kendilerini çağdaş-demokrat 
diye niteleyen bazı üyelerimiz ve meslektaşlarımız, 
Dernek Yönetim Kuruluna karşı gereksiz, geçersiz 
ve asılsız suçlamaları içeren bir bildiriyi internet 
kanalıyla yayınlamışlardır.

Suçlamalarda öncelikli olarak 53. Genel Kurulda 
Tüzük değişikliği ile ilgili maddelerin oylaması yer 
almıştır. Divan Başkanlığı, bazı maddelerin 2/3 
çoğunlukla oylamaya sunulması gereğine dikkat 
etmeden çoğunlukla oylandı ifadesi ile tutanaklara 
geçirmiş, bu karar da mahkemeye taşınmış ve 
mahkeme süreci halen devam etmektedir. Derneğin 
İktisadi İşletmesi bilgisizlikten kaynaklanan 
düşüncelerle acımasızca eleştirilmiş ve sanki Dernek 
Yönetimi iktisadi işletmeyle özdeşleştirilmek 
istenilmiştir. Ayrıca, üyeler ve bazı konularla ilgili 
eleştiriler de dikkate alınarak, bir açıklama yapılması 
gereği duyulmuştur.

53. Dönem Olağan Genel Kurulunda Tüzük 
değişiklikleri gündem maddesinde daha önceki 
toplantılarda değiştirilmesi istenilen tüzük maddeleri, 
genel kurulun onayına sunulmak üzere Genel Kurul 
Divan Başkanlığına verilmiştir.

Tüzük maddelerinin Genel Kurula sunumunu 
ve oylamayı Divan Başkanlık Kurulu yapmıştır. 
Bu konuda eski yönetim kurulu üyelerinin ve 
yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerinin bir 
iradesi ve etkisi olmamıştır. Divan Kurulu bazı 
Tüzük maddelerinin çoğunlukla, bazılarının da 
2/3 çoğunlukla olması gereğini dikkate almadan 
çoğunlukla ifadesini kullanmıştır.

Genel Kurul sonrası bazı tüzük maddelerini ve 
özellikle yönetim kurulunun 9 kişi olmasına ilişkin 
oylama sonucunun 2/3 çoğunlukla olması gerekirken, 
çoğunlukla ifade edilmesini, genel kurul toplantısına 
katılmayan bir üye!... mahkemeye taşımıştır. Tüzük 
değişikliklerinin özellikle yönetim kurulu asil ve 
yedek üye sayısının 7’den 9’a çıkarılması işleminin 
iptal edilerek sayının 7’ye düşürülmesi konusunda 
dava açılmıştır.

Mahkeme, bilirkişinin 9 sayısının 7’ye düşürülerek 
yönetim kurulunun görevine devam etmesi önerisini 
kabul etmemiş, bu maddeyi tümden iptal etmiş ve 
15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere kararı 

Derneğin avukatına bildirmiştir. Karar Yargıtay’a 
götürülmüş ve Yargıtay’dan henüz bir yanıt 
gelmemiştir.

Genel Kurullarda yoğun gündem nedeniyle Tüzük 
maddelerinin tartışılmasına fazla zaman ayrılamadığı 
için 9-13 Kasım 2009 tarihlerinde Tüzük ile 
ilgili Danışma Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Bu 
toplantıda hazırlanan Tüzük Taslağı internet 
sitemizden yayımlanmıştır. Temsilcilerimize 
gönderilmiş ve bu taslak üzerinde önerilerin 
geliştirilmesi istenilmiştir. Ayrıca bu öneriler 
netleştiğinde Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu 
yapılacağı da açıkça ifade edilmiştir.

Eleştirilerin ağırlığı Yönetim Kurulunun sayısını 
7’den 9’a çıkaran karara yapılmaktadır. Bunun 
oyunla, sahtekârlıkla, üyeleri kandırmakla ne ilgisi 
olduğunu anlayabilmiş değiliz. Geçmişte yıllarca 
Dernek yönetim kurulları 9 kişiden oluşuyordu. 
Üç dönem önce bu sayı 9’dan 7’ye indirildi. Son 
yıllarda Dernek daha geniş ve değişik alanlarda 
etkinlik yapsın, her faaliyetin yönetim kurulundan 
bir yetkilisi olsun düşüncesiyle geçmişte uzun 
yıllar uygulanan 9 kişilik yönetim kurulu oluşumu 
yeniden getirilmek istenilmiştir. Meğer Yönetim 
Kurulunun 9 kişi olmasının mesleğe, meslektaşa ne 
büyük zararları varmış da bizler bunu anlayamamışız. 
Bunu anlayanlar sağlam duruşları ile bu olumsuz 
değişikliğe engel olmuşlar ve Derneğe ne büyük 
katkı sağlamışlar…

İktisadi İşletme bir zorunluluk sonucunda 
kurulmuştur. Belek’teki tahsis alanımızdaki otel 
ile ilgili işlemlerin bir iktisadi işletme kanalıyla 
yürütülmesi Turizm Bakanlığınca istenilmiştir, hatta 
dayatılmıştır.

İki yıl önce, amenajman ihalelerinde, meslektaşlar 
arasında bir dayanışma sağlanması düşünce ve 
amacıyla bir ihale programı alınmış ve başarı 
ile tamamlanmıştır. Ancak düşünülen amaç 
gerçekleşmediği ve gerçekleştirilme umudu 
görülmediği için ertesi yıl ihalelerden vazgeçilmiştir. 
Ancak yapılan eleştiriler o kadar desteksiz ve 
mesnetsiz olarak sürdürülüyor ki sanki iktisadi 
işletme sürekli ticari faaliyette bulunmuş, trilyonlar 
kazanmış ve bu gelirler de yönetim kurulu tarafından 
yok edilmiştir.

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Orman ve Av   /    Mart - Nisan 2011



4

Orman ve Av   /    Mart - Nisan 2011

İktisadi İşletmenin faaliyeti sanki Olağanüstü Tüzük 
Genel Kurulu kararı ile durdurulmuş gibi ifadeler 
kullanılması ise en hafif deyimiyle haksızlıktır. Hatta 
iktisadi işletmenin yoğun proje programı ya da yoğun 
faaliyetleri varmış gibi bildirinin eleştirel ağırlığı bu 
konuya ayrılmıştır. Olağanüstü Tüzük Kurultayından 
önce Yönetim Kurulu’nun iradesiyle son iki yıldır 
iktisadi işletmenin programında hiçbir proje ve 
faaliyet olmamıştır. Bundan emin ve müsterih 
olsunlar!...

Derneği İktisadi İşletmeye döndürme diye sınır 
tanımaz bir çaba yoktur. Rixos Oteli ve derneğin 
kiracıları olduğu sürece iktisadi işletmenin 
kalmasında zorunluluk bulunmaktadır. Bu da böyle 
bilinsin...

53. Dönem Genel Kurulu’nda, tüzük 
değişikliklerinin tam gün içerisinde zor sonuçlandığı 
görülmüş ve Olağan Genel Kurulların yoğun 
gündeminde yeterince tartışma olanağı olmadığı 
için Genel Kurul çalışmaları içinde bu yöndeki 
öneriler ve genel kurul sonrasında Dernekler 
Masası’nın talepleri dikkate alınarak bir Olağanüstü 
Genel Kurul’un yapılmasının gerekli olduğu ortaya 
çıkmıştır.

Bilindiği üzere; Olağanüstü Tüzük Genel Kurulunda 
Genel Kurulun onayladığı 3 tüzük maddesi de 
Dernekler Müdürlüğünce uygun görülmemiş ve bu 
kurumun isteği doğrultusunda düzeltme yapılmıştır.  
Uzun bir çalışma dönemini kapsayan Olağanüstü 
Genel Kurulda olabildiğince tartışılan tüzük 
maddelerinde de Dernekler Müdürlüğü ve Dernekler 
Yasasına uygun olmayanlar yer alabilmiştir. Bu 
nedenlerle bir Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu 
düzenleme gereği duyulmuştur. 

Düne kadar Derneğin sorunlarını karşıdan izleyen, 
bina yapımı konusunda dernek aleyhine olan 
toplantıların düzenleyiciliğini yapanlar, dernek 
binasını başka kurum ve kuruluşlara peşkeş çekmek 
için çaba harcayanlar, bugün derneğin çıkarı için 
yıllarca mücadele eden, savaşan kişileri suçlayarak bir 
yerlere varmak istiyorlar “İnsaf !...”

Bugünkü Türkiye Ormancılar Derneği Yönetimi, 53. 
Genel Kurulda, katılan üyelerin büyük bir çoğunluğu 
ile seçilmişlerdir.

Sizler bu yönetim kurulunu nasıl meşruiyetini 
yitirmiş diye suçlarsınız. Bu hakkı sizlere kimler 
veriyor? Bu tavrınız Genel Kurula karşı büyük bir 
saygısızlık değil midir? Yönetim Kurulunun bazı 
görevlilerinin istifası, sizlerin arzusu ve isteği ile mi 
olacaktır? Genel Kurul üyelerinin çoğunluklu oyları 
ile seçilen Yönetim Kurulu ve Genel Kurul iradesi 

meşru değil, sizler meşrusunuz. Sizlerin demokrasi 
anlayışınız bu mudur?

Yönetimin suçlandığı konulara gelince;

Kaydı silinen üyelerin 5 giriş aidatı ödeyerek yeniden 
üye olmalarının sağlanması, yönetim kurulunun 
önerisi olduğu halde, genel kurul bunu 10 aidat 
olarak belirlemiştir. 

Söz konusu yazıda, isim verilerek üye yapılmadığı 
iddia edilen meslektaşlarımızla ilgili durum ise;
- Üye yapılmadığı söylenen Sadık Yılmaz 1989 

yılında üye olmuş, hiç aidat ödememiş ve 1998 
yılında kaydı silinmiş. Bugüne kadar da hiçbir 
müracaatı olmamıştır.

- Bedri Buzdağ; 6705 numara ile üyelik kaydı 
yapılmıştır.

- Nüket Bozkurt; 21.7.2010 tarihinde üyeliğe 
kabul edilmiş, 4.8.2010 tarihinde derneğin bu 
kararı kendisine bildirilmiş ve giriş aidatını 
ödemesi istenilmiştir. Bugüne kadar hiçbir ödeme 
yapmadığı gibi yanıt da alınamamıştır.

Bedri Buzdağ ve Nüket Bozkurt süresi içerisinde 
üyelik kayıtları yapılmış, konu ile ilgili TOD 
Marmara Şubesi’ne ve kendilerine bilgi verilmiştir.

Üye kaydı konusunda olabildiğince objektif 
davranılmaktadır. Taşradan temsilciler kanalıyla 
gelen talepler genellikle yönetim kurulunca 
onaylanmakta ve üye kaydı yapılmaktadır.

Türkiye Ormancılar Derneği, kamu yararına çalışan 
bir meslek ve Demokratik kitle örgütüdür. Bu 
işleyişini ve bu anlayışını geçmişten bugüne halen 
sürdürmektedir.

Türkiye Ormancılar Derneği, kamu yararına 
çalışmanın gereğini yapmaktadır. Çeşitli kurum ve 
kuruluşlara maddi ve manevi destek verebilecek 
yapıya kavuşturulmuştur.

Türkiye Ormancılar Derneği’ni, kişisel ve siyasal 
çıkarı için kullanmadan, çeşitli olumsuzluklara 
ve tehditlere göğüs gererek bugünlere getirenlere 
teşekkür etmeyi bilmiyorsanız, bari suçlamalarınızı 
gerçeklere dayandırınız. İstifasını istediğiniz 
Yönetim Kurulu üyeleri ne yapmıştır? Derneği zarara 
mı uğratmıştır? Derneği kendi çıkarları için mi 
kullanmışlardır?

Yargıtay’da olan mahkeme kararı kesinleşip derneğe 
bildirim yapıldığında, durum üyelerin bilgisine 
sunulacak, erken Genel Kurul yapılması olanağı 
olursa buna birlikte karar verilecek ve genel kurul 
yapılacaktır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.
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Ormanlar ve Ormancılık ile 
İlgili Anayasa Değişikliğine 
Hazırlıklı Olmalıyız

Temmuz 2007 seçimlerinden sonra Prof.Dr. Ergun ÖZBUDUN ve 
arkadaşlarına hazırlattırılan “Sivil” Anayasa Taslağında Ormanların Korunması 
ve Geliştirilmesi başlığı altında tasarlanan Madde 131 beş bölümden oluşmuş idi.

“Madde 131:
1) Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi 

devlete aittir. Yanan ormanların yerinde ve orman içinden nakledilen köyler halkına ait arazilerde derhal yeni 
ormanlar yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bu yerler imara açılamaz.

2) Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz ve kanuna göre buralar devletçe yönetilir, işletilir ve işlettirilir. Bu 
ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

3) Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyete müsaade edilemez. Münhasıran orman suçları için genel ve özel af 
çıkarılamaz.

4) Aşağıda belirtilen durumlar ve yerler dışında orman sınırları daraltma yapılamaz:
a- Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanlarına veya başka 

alanlara dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler,
b- 23/07/2007 tarihinden önce ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik ve 

zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler,
c- Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler.

5) 4. fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yerlerin değerlendirilmesi veya gerçek ve tüzel kişilere satılması veya 
bedeli karşılığında kullanım hakkı verilmesi kanunla düzenlenir. Satış veya kullanım hakkı verilmesinde öncelik, fiilen 
bu arazileri kullananlar veya orman köylülerinindir.”

2. fıkradaki “işlettirilir” ibaresi ormanlarımızın geleceği açısından sakıncalıdır. 2003 yılında hükümetin 2/B’nin 
çözümü amacıyla hazırladığı ve TBMM’den geçirdiği Anayasa değişikliğinde de işlettirilir ibaresi konulmuş, 
kamuoyunun tepkisi ve Cumhurbaşkanının vetosu üzerine bu madde geri çekilmişti.

1850’li yıllarda başlayan ormancılık çalışmalarında da ormanlar devlet maliyesi için gelir getirici bir varlık 
olarak görülmüş ve bu politika İmparatorluk dönemince sürdürülmüştür. 1920 yılında çıkarılan bir kanun ile 
baltalık alanları fakir köylülere dağıtılmış, ancak kısa sürede bu alanlarda aşırı tahribat yapılması üzerine kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin ekonomik sıkıntısı nedeniyle 1924 yılında çıkarılan bir kanun ile verimli 
koru ormanları yerli ve yabancı firmalara kiralanmıştır. Firmaların sözleşme hükümlerine uymamaları, ormana 
yatırım yapmamaları ve aşırı kar hırsları bu orman alanlarının kısa sürede tahrip olmalarına neden olmuştur. 
Gerek ormancı meslek kamuoyunun, gerekse Prof. Bernhard’ın tepkileriyle bu sözleşmeler iptal edilmiş, 1937 
yılında çıkarılan 3116 sayılı kanun ile devlet orman işletmeciliği başlamıştır.

Ormanlar tüm ülke insanlarının ortak varlıklarıdır. Hatta son yıllarda dünyanın ortak varlığı olarak kabul 
edilmektedirler. Bu nedenle birkaç kişinin ya da bazı kişilerin yararlanmalarına, aşırı kar hırslarına feda 
edilmemelidirler. 
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1. fıkranın (a) bendinde getirilen hüküm, orman dışına çıkarılacak alanların tanımını ve kapsamını genişletmiştir. 
Bugünkü Anayasamızın 169. Maddesinin dördüncü fıkrası sadece “tarımsal” amaçlarla orman dışına 
çıkarmayı öngörmüştür. Bunun da gerekçesi; ormanların korunması, geliştirilmesi, orman köylülerinin nakli ve 
kalkındırılması gibi ideal amaçlardır. “Başka alanlara dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu” ifadesi ormanların 
her türlü faaliyete açık hale getirilmesi daha açık bir ifade ile talana açılmasıdır.

(b) ve (c) bentlerinde getirilen “23.07.2007 tarihinden önce…” ifadesi AKP hükümetlerinin Kasım 2002 
seçimlerinden sonra getirdiği ve tarihi milat olarak kabul ettiği 31.12.1981 tarihi ile çelişmektedir. 31.12.1981 
tarihinden 23.07.2007 tarihine kadar geçen süredeki orman işgalleri yasal duruma getirilmiş olmaktadır.

15.10.1961 tarihi 1982 Anayasasında 31.12.1981 tarihine çekilmiş ve yirmi yıllık açma ve yerleşmeler yasal hale 
getirilmişti. 23.07.2007 tarihi yeni Anayasa değişikliği tarihi olacak olan 2011 veya 2012 tarihine çekilmiş olabilir. 
Bu durumda da otuz yıllık açma ve yerleşmeler yasallaşmış olacaktır. Böylece orman işgallerini önlemek ve 
ormanları korumak güçleşecektir.

Tasarının 5. fıkrasındaki orman rejimi dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi hükümleri, bugünkü Anayasa’nın 
170. Maddesindeki hükümlerden farklı olarak getirilmiştir. Yürürlükteki Anayasa’nın 170. Maddesi, “orman 
dışına çıkarılan yerlerin… orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet 
eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir” hükmü gereğince orman 
köylüsünün yararlanması amacıyla kullanılabileceğini öngörmüştür. 

Hükümet bu Anayasa taslağındaki hükümler doğrultusunda 2009 yılı başında 5831 ve 2010 Temmuz’unda 6009 
sayılı yasaları çıkarmıştır. Mevcut Anayasa’nın 170. Maddesine aykırı olan bu yasalardan 5831 sayılı yasa CHP 
tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmüştür. 6009 sayılı yasa hükümleri ise daha önce 4-5 kez Anayasa 
Mahkemesince iptal edilenlerden daha da olumsuz hükümleri içermektedir. 6009 sayılı yasa, üzerinde yapılaşma 
olan Hazine arazileri tanımlamasıyla gündeme gelmiş, tarım arazilerini doğrudan satabilmenin koşullarını 
oluşturmuştur.

12 Haziran seçimlerinden sonra bir Anayasa değişikliğinin gündeme getirilmesi hususunda TBMM’deki siyasi 
partiler arasında bir görüş birliğinden söz edilmektedir. Ormancılık kamuoyumuzun da ormanlarla ilgili ortak bir 
mutabakat metni tasarısı oluşturması gereğine inanıyor üyelerimizden, meslektaşlarımızdan bu konuda katkı ve 
destek bekliyoruz.

          Saygılarımızla,      

TOD Yönetim Kurulu Adına 

                 Mustafa YUMURTACI 
             Genel Başkan
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21 Mart Dünya ormancılık günü nedeniyle geleneksel hale gelen 
anıtkabir ziyaretinde bir örgüt temsilcisi Anıtkabir’e çelenk koymakta 
ve Anıtkabir Özel Defterini yazmaktadır. Türkiye Ormancılar Derneği, 
Orman Mühendisleri Odası, Emekli Ormancılar Derneği, Tarım 
Orman İş Sendikası, Orman Teknikerleri Derneğinin temsilcilerinin 
katıldığı ziyarette Türkiye Ormancılar Derneği II. Başkanı Fevzi Kaleli 
örgütler adına çelenk koyma ve defteri yazma görevini yerine getirmiştir.

Derneğimizden 
Kısa Haberler

Dünya ormancılık günü dolayısıyla 
ormancılıkla ilgili örgütler  
Anıtkabir’i ziyaret etti
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Sunum 
Türkiye Ormancılar Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Murat Alan 23 
Mart 2011 günü Ankara/Yenimahalle’de bulunan Mimar Sinan İlköğretim 
Okulundan gelen istek üzerine 2 kez (1. ve 2. kademe öğrencilerine) 
“Orman ve Biz” konulu sunum yapmıştır.
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Yeşil gece 
28 Mart 2011 günü Ankara’da Shoppe  Restaurant’da geleneksel 
“Yeşil Gece” yapılmıştır.  Gece Yönetim Kurulu üyesi Ozan Çekiç 
tarafından açılmış, Genel Başkan Mustafa Yumurtacı günün anlam 
ve önemini belirten bir konuşma yapmıştır. Yenilen yemek ve 
müzik eşliğinde üyelerimizle ile birlikte konuklar eğlenmiştir.

Ormancılık haftası 
kapsamında Türkiye 
Ormancılar Derneği fidan 
dağıtmıştır

Türkiye Ormancılar Derneği tarafından Dernek 
binası önünde 25 Mart 2011 günü ormancılık haftası 
kapsamında yüzlerce sedir fidanı dağıtılmıştır. Ankara’nın 
insanların en kalabalık olduğu yerlerinden biri olan 
Dernek binası önündeki fidan dağıtımı Ankaralı 
yurttaşlarca ilgiyle karşılanmıştır.

9

Yitirdiklerimiz

Hüseyin Avni YÜKSEL
ÇANKIRI – 1922
İ.Ü. Orman Fakültesi – 1944
ANKARA – 29.05.2011
Üyemize Tanrıdan rahmet,   
geride kalanlara başsağlığı dileriz...
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Ormanlardan yararlanmaları düzenlemek için 
yapılmış olan yasalar,  günümüzde toplum ve 
ormanlarımız aleyhinde uygulamalara neden olacak, 
ormanlarda onarılamaz yaralar açacak uygulamalara 
izin verir şekilde düzenlenmeye başlanmıştır. Kısacası 
ormanlar yasa koyucular tarafından tahrip edilmeye, 
yağmalanmaya başlamıştır. Yasalar ormanların 
tahribine izin verir, hatta teşvik eder hale getirilmiştir. 
Bu durum artık günümüzde devamlı artarak 
önümüze çıkan olağan uygulamalar haline gelmiştir.

2/B ile yapılması düşünülen ve kamuoyu oluşturularak, 
sürekli gündemde tutulan değişikliğe yönelik 
yaklaşımlar, bu alanlardan beklentileri artırmıştır. Bu 
durum yasa yardımıyla ormanların ormancılık dışı 
amaçlarla kullanımını beraberinde getirmektedir.

Maden yasası ve yönetmeliklerinde yapılan 
değişikliklerle orman alanları adeta delik deşik hale 
getirilmektedir. Bu alanlarla ilgili duyarlı kesimlerin 
tepkileri giderek artmaktadır.

Ülkemizin enerji açığını gidermek teziyle savunulan 
HES projeleri ülkemizin her kesiminden ciddi tepkiler 
almaktadır. Aslında amaç enerji üretimi değildir. Asıl 
amaç, akarsularımızdaki suyun sadece ticari bir meta 
olarak düşünülmesidir. HES projeleri bu alanların 
gerçek sahipleri olan köylülerin kenetlenerek karşı 
duruşlarını ortaya çıkarmıştır. Politik bir yaklaşım 
olmadan ortaya çıkan bu durum, aynı zamanda da 
kentsel yaşamı da etkisine almakta gecikmemiştir.

Anayasal görevi ormanları koruyup geliştirmek olan 
kurum ve kuruluş ya da kişiler bu görevlerini yapmak 
yerine, yatırımcılara yer bulmaya çalışan danışmanlar 
gibi çalışmaktadırlar. Nitelik kaybına uğradığı var-
sayılan alanların, yeterli teknik donanım ve bilgiye sahip 
ormancılar tarafından, ormancılık faaliyetleriyle hızla 
iyileştirilmeleri yerine, bozuk orman alanlarında özel 
ağaçlandırma projeleri adı altında kişi ya da grupların 
yararlanmalarına açılmaları fayda – zarar yönlerinden 
ciddi olarak düşünülmesi gereken bir durumdur. 

Ormanlarımız ve ormancılığımız üzerinde 
oluşturulmaya çalışılan bu baskı ve yıkımlar hem 
mesleğimizin önemini ortaya çıkarmakta aynı 
zamanda da çözümler ortaya koymamızı zorunlu 
kılmaktadır.

Ormanlarımız ve ormancılığımıza sahip çıkabilmek, 
mesleğimizin hak ettiği saygınlığı kazandırabilmek 
ve korumak ve daha önemlisi ormanlarımızın 
ormancılık dışı kullanımının önüne geçerek 
tahrip ve yok olmasını önleyebilmek amaçlarıyla 
“ Ormancılığımızdaki Yasal sorunlar ve Çözüm 
Önerileri”  konulu bu çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştayın sonunda ortaya konulan çözüm 
önerileri, meslek ve ulusal kamuoyu ile paylaşılarak 
ormanlarımıza ve ormancılığımıza sahip çıkılması 
yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır.

Türkiye Ormancılar Derneği Antalya Temsilciliği
Düzenleme Kurulu

* Çalıştay’a ait çıktıların özetleri bu sayıda ek olarak 
verilmiştir. Ayrıca çıktılar ve ilk gün yapılan sunumlara 
ait metinler ayrıca bir yayın haline getirilecektir.

Çalıştayın Ardından*

14-17 Mart 2011 tarihleri arasında Antalya’da Derneğimiz tarafından    
“Ormancılığımızdaki Yasal sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli çalıştay     
düzenlenmiştir. Çalıştayın konuları;
- 2/B Sorunlar ve Çözüm Yolları,
- HES- Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası Sorunlar ve Çözüm Yolları,
- Özel Ağaçlandırmadaki Sorunlar ve Çözüm Yolları,
- Maden ve Taş Ocakları İzinler ve Uygulamalara Yönelik Sorunlar ve Çözüm Yolları, şeklinde belirlenmiştir.
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Öğrenci Toplantısının 
Ardından                                   Dr. Murat ALAN

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından 14-17 Mart 2011 tarihlerinde Antalya-Belek’te bir öğrenci 
toplantısı düzenlenmiştir. Dokuz Orman Fakültesinden 3-5 arasında değişen sayıda öğrenci toplantıya çağrılmış, 
toplam 40 öğrenci toplantıya katılmıştır. Öğrencilerin toplantıya gelmeden önce istedikleri konuda bir sunum 
hazırlamaları istenmiş, kendilerine 15 dakikalık bir zaman ayrılacağı bildirilmiştir. Bunun yanında öğrencilere yararlı 
olabileceği düşünülen 7 konu ve uzmanları belirlenmiştir. Bu konular ve uzmanlar; “Ekoturizm Uygulamaları”  
(Kubilay ÖZYALÇIN-TOD Ekoturizm Grubu Başkanı), “Türkiye Ormancılar Derneği” (Ozan ÇEKİÇ-TOD 
Yönetim Kurulu Üyesi),  “Dünya ve Türkiye’de Ormancılığın Yönelimi” (Yrd. Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ-
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu),  Ağaç Tarımı, Endüstriyel Plantasyonlar” (Prof. Dr. Kani IŞIK-Akdeniz 
Üniversiesi), “Çevre ve Ormancılık” (Prof. Dr. Tuncay NEYİŞCİ-Akdeniz Üniversitesi), “Kumul Ağaçlandırmaları” 
(Hüseyin ÇETİN-TOD Genel Sekreteri), “Orman Planlama (Amenajman) ve Uygulamaları”  (Akın MIZRAKLI-
TOD Antalya Temsilcisi)’dır.

15 Mart günü “Öğrenci Toplantısı” ayrı bir salonda başlamış ve 3 gün sürmüştür. Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Murat ALAN’ın yönettiği bu toplantıda yukarıda belirtilen uzmanların sunumları yanında öğrenciler de kendi 
hazırladıkları konularda sunumlarını yapmışlardır. Bazı sunumlar aynı fakülte öğrencileri arasında paylaşılarak 
sunulmuştur. Böylece pek çok öğrenci kürsüyü kullanma ve toplantıya katılanlara konuşma olanağını kullanmıştır. 
Ayrıca toplantının sonunda Derneğin Onur Üyesi Ferruh ATBAŞOĞLU öğrencilere bir konuşma yapmıştır. 
Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri büyük bir çoğunlukla toplantıyı izlemişler ve gerektiğinde açıklamalar yapılmıştır. 

Öğrenci Toplantısı 9 fakülteden öğrencilerin kaynaşması, özgürce kendilerini anlatabilmesi yanında Türkiye 
Ormancılar Derneği ile öğrencilerin iletişim kurması amacıyla düzenlenmiştir. Toplantının olabildiğince öğrenci 
odaklı olmasına özen gösterilmiş, öğrencilerin kendilerini her ortamda ifade etmelerine fırsat sağlanmaya 
çalışılmıştır. Toplantı sonunda 5 sorudan oluşan bir anket de yapılmıştır. Seçilen bir öğrencinin (isimler ankette 
bulunmamaktadır) yanıtları aşağıya çıkarılmıştır. Bu anketler bundan sonraki toplantılarda da dikkate alınmak üzere 
Dernek arşivine alınmıştır.  

1- Sizce Öğrenci Toplantısı beklentilerinize karşılık verdi mi? Dernek hakkındaki düşüncelerinizi kısaca yazınız.
Evet karşıladı. Diğer Fakülte öğrencileri ve konularında uzman kişilerle bir araya gelmek mutluluk vericiydi. Dernek 
bu çalışmayı yaparak iyi bir adım atmıştır. Derneği bu adımından dolayı kutluyorum.

2- Sunumlardan beğendiklerinizi işaretleyiniz
(Öğrenci yukarıdaki belirtilen tüm uzmanların sunumlarını işaretlemiştir.)

3- Bu toplantıda kendinizi ifade edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Değilse önerileriniz nelerdir? 
Kesinlikle ifade ettim. Karşılıklı bir saygı çerçevesinde kendimi ve sorunlarımı ifade ettim. Arkadaşlarımın da ifade 
ettiğinden eminim. 

4- Derneğin bu tür toplantıları sizce devam etmeli midir? Etmeliyse önerileriniz nelerdir?
Kesinlikle etmelidir. Diğer Fakültelerle ve hocalarımızla bir araya gelmemiz çok güzel bir şey. Toplantıda bir eksiklik 
görmedim. O nedenle bir önerim bulunmamaktadır.

5- Türkiye Ormancılar Derneği’nden (TOD) Fakülteleriniz ve sizler için beklentilerinizi önem sırasına göre 
yazınız.
TOD fakültelerde mesleğimizle ilgili güncel sorunlardan, bilimsel gelişmelerden öğrencileri haberdar edecek paneller, 
konferanslar vb. düzenlemelidir. Üniversitelerde öğrencilerin sorunlarını dile getirmede aracı ve destek olmalıdır.

Anketlerde genellikle bu çerçevede yanıtlar bulunmaktadır. Anketlerden toplantının büyük oranda amacına ulaştığı 
anlaşılmaktadır. Toplantı sonunda Dernek Yönetim Kurulu tarafından Orman ve Av ile Dernek web sitesinde 
öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için öğrencilere özel köşeler oluşturulması sözü verilmiştir. Öğrenciler de 
Dernek adına Fakültelerde öğrenci kulüpleri kurulmasını istemişlerdir. 



Türkiye Ormancılar Derneği 
Genel Merkezinde Summani 
CAN anısına 2 Nisan 2011 
tarihinde “Amenajmanın Dünü 
Bugünü Geleceği” adlı bir 
panel yapılmıştır. Panel, Türkiye 
Ormancılar Derneğinin desteği ve 
bir grup Dernek üyesi tarafından 
düzenlenmiştir. Düzenleme ekibinde 
de yer alan emekli orman mühendisi 
ve Dernek üyesi Ahmet DEMİRTAŞ 
paneli yönetmiştir. 

Panel:
“Amenajmanın Dünü
Bugünü Geleceği”

Genel Başkan Mustafa YUMURTACI’nın açılış konuşmasını yaptığı Panel’e Prof. Dr. Ünal ASAN 
(İÜ Orman Fakültesi), Mustafa YURDAER (Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı), İyigün PULAT 
(Orman Mühendisleri Odası Eski Başkanı), Salih USTA (Eski Başmühendis, Tarım Orkam-Sen Eski Başkanı) 
ve Mehmet AYDIN (Orman Amenajman Başmühendisi) konuşmacı olarak katılmışlardır. İlk oturumda 
konuşmacıların sunumlarını yapmasından sonra ikinci oturumda sorulan sorularla amenajman konusunda çeşitli 
tartışmalar yapılmıştır. Üyelerimizin ilgisinin yüksek olduğu panel, bir amenajmancı olan Summani CAN anısına 
bir ekip tarafından hazırlanmış olan ve TMMOB tarafından basılan kitabın dağıtımı ile sona ermiştir. 
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Öğrencilerden Haberler
Cevahir GÜNGÖR 
Şeyma YETİŞ 
Uğur Melih KUDU

Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Orman Fakültesi

Ç alıştayda dernek başkanımız Sayın Mustafa  
          YUMURTACI ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 
Murat ALAN, Ozan ÇEKİÇ ile derneğin gelişim 
faaliyeti ve çalıştayın toplanma amacı hakkında 
röportaj yaptık. Röportajda dernek üyelerinin yaş 
ortalamasının 40 yaşın üzerinde olduğu bu nedenle 
gençlerin derneğe ilgisinin arttırılması gerektiğini 
belirten Sayın Yumurtacı; çözüm amaçlı birkaç 
ay önce alınan karar neticesinde Orman Fakültesi 
öğrencilerine derneğin tanıtımı, vizyonu ve gençlerin 
meslek sorunlarına sahiplenmesinin amaçlandığı 
çalıştayı düzenlemeye karar verdiklerini anlattı. 
Ormancılığa ilgi duyan, hayat felsefelerini orman 
sevgisi üzerine kurmuş gençlerin gençlik enerjileri 
ile sorunları çözümleyebilecek, dernek misyonunu 
taşıyacak öğrenciler oluşu ve çalıştaya yoğun ilgi 
göstermeleri Derneğimizin geleceği hakkında 
umutları yeşertmiştir.

Çalıştayda özellikle derneğin hedefleri arasında yer 
alan; öğrencilerin mezun olduktan sonra derneğe 
katılımlarını sağlamak ve öğrencilerin birbiriyle olan 
iletişim sorununu çözmek, devlet mülkiyetindeki 
ormanların kamu yararına kullanılmasını 
benimsemiş, özveriyle çalışabilecek gençlerin fark 
edilip yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Derneğin ileride öğrencilere yönelik faaliyetleri, 
Orman ve Av dergisinde öğrencilere yer vermek, 
dernek web sitesinin yenilenerek öğrencilerle 
iletişime geçerek, fikirlerin paylaşımı ve ortak 
fikirlerin bir araya gelmesi planlanıyor. 

Hedefler doğrultusunda çalıştaydaki öğrenci 
sunumları, davranışları ve öğrencilerin bakış açıları 
ilgiyle izlenmiş ve beklenenin ötesinde hedeflere 
ulaşıldığı kanaatine varıldı. Ayrıca tüm orman 
fakültelerinden katılımın sağlandığı toplantılara 
öğrencilerin ilgisi ve katılımı dikkati çekti. 
Öğrenciler birbirleriyle tanışarak aralarındaki iletişim 
problemini çözmenin ilk adımlarını attılar.

TOD’un onursal üyesi, aynı zamanda Yargıtay 
20. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Ferruh 
ATBAŞOĞLU bir hukukçu olmasına rağmen 
kendisini ormancı olarak tanıtması, orman 
sevgisini=vatan sevgisi olarak nitelendirmesi, bizlere 
mesleğimizin değerini çok net göstermiştir.

“Üzerinde bitki örtüsü yok olmuş olsa 
bile, orman toprağı ormandır, vatan 
toprağıdır”.

Derneğimizin Antalya Belek’te gerçekleştirdiği organizasyon ile dokuz 
orman fakültesinden; doğasever, doğa gözlemcisi, gelecek nesiller için 
ormanları önemini anlamış, iletişim kurabilen, fikirleri tartışmaktan 
zevk alan öğrencilerle 14-17 Mart 2011 tarihleri arasında öğrenci 
çalıştayı düzenlendi.
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İlk uygulama denemeleri 2009 yılının Eylül ayında başlatılan, Orman ve Av 
Dergisinin 2009 yılı Kasım-Aralık aylarını kapsayan 6. sayısında tarafımdan 
kaleme alınan Ağaçlandırmada Devrim adı altında yayımlanan makalede 
konu edilen, mini ekskavatörler kullanılarak %40’tan daha fazla eğimli 
alanlarda yapılan teraslar 2009 ve 2010 yılları boyunca sürekli deneme 
uygulamaları ile geliştirilerek yapılan bu çalışmalarda uygulanacak teknik 
belirlenmiştir. Mini ekskavatör kullanılarak yapılan bu yeni teras yöntemi, 
Türkiye çapında hem OGM ve hem de AGM tarafından uygulamaya 
başlanmıştır.  Geliştirilen bu yeni tekniğe BUROR TERAS (Bursa Orman 
Terası) adı verilmiş, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 
tarafından pozlandırılarak birim fiyatları çıkartılmıştır. (307,308 ve 309 Nolu 
ana pozlar) 

Yapılan deneme uygulamaları sonucunda iki ana yöntem geliştirilmiştir.  
Bu yöntemlerden biri BUROR HENDEKLİ TERAS, diğeri ise BUROR 
ÇUKURLU SEKİ TERAS adını almıştır. AGM,  Buror Hendekli Teras 
için 3 ana poz altında toplam 36 adet poz üreterek birim fiyatlarını tespit 
etmiştir.  Dikim aralık ve mesafelerine göre değişkeni daha fazla olan 
Buror Çukurlu Seki Teras için ise henüz pozlandırma ve birim fiyat 
üretilememiştir. Buror Çukurlu Seki Teras için şimdilik çalışılacak her alan 
için iş-zaman analizleri yapılarak birim fiyatlar belirlenmektedir. 

Türk Ormancısının Geliştirdiği 
Yöntem  “Buror Teras” Recai ŞENEL

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 
Silvikültür Şube Müdürü
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BUROR TERAS 
         (Bursa Orman Terası) TEKNİĞİ:

İlk defa Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün 
geliştirip uygulamaya koyduğu ve 2009-2010 
yıllarında yaklaşık 1500 Ha alanın ağaçlandırılmasını 
sağlayan BUROR TERAS ( Bursa Orman Terası), 
genellikle dikim aralık- mesafelerinin fazla (4-10 
m) olduğu Çf, Ks, Cv, Ih gibi türlerin dikileceği 
meyilli alanlarda yapılmaktadır. Ekonomik olabilecek 
alanlarda diğer türlerde ve daha sık aralıklarla 
da Buror Teras yapılabilir. Buror Teras, mini 
ekskavatörün kendine yol yaparak tutunabildiği 
her çeşit meyilli arazide yapılabilmektedir. Buror 
Teras yapmaktaki esas amaç, dozerle arazi hazırlığı 
yapılamayan %40 tan fazla meyilli arazilerde başarılı 
ağaçlandırmalar yapabilmektir. Toprak koşullarına 
göre iki çeşit BUROR TERAS yapılmaktadır.

Mutlak toprak derinliğinin 40 cm den düşük, toprak 
işlemenin zor olduğu karstik ve taşlı alanlarda Buror 
Çukurlu Seki Teras;  mutlak toprak derinliğinin 
40 cm den fazla ve toprak işlemenin kolay olduğu 
alanlarda ise Buror Hendekli Teras yapılmaktadır. 

1-BUROR HENDEKLİ TERAS: 

Mutlak toprak derinliğinin 40 cm den fazla ve teras 
yapımının kolay olduğu alanlarda yapılmaktadır. 
Palet genişliği 100-170 cm, ağırlığı 2-6 ton civarında 
olan 24-50 beygir gücünde mini ekskavatör; önce 
palet izi genişliğinde, kendi tutunabileceği şekilde, 
eş yükseklik eğrilerine paralel, sıfır meyilde yol 
yapmaktadır. Yolu sonuna kadar yaptıktan sonra 
mini ekskavatör geri dönerken yaptığı yolda kepçe 
ağzı ile iki kova genişliğinde (yaklaşık 90-100 cm) 
toprağı, yaklaşık 45-50 cm derinliğinde olacak 
şekilde olduğu yerde işlemektedir. Daha sonra 
yamacın üst tarafından aldığı toprağa kırıntılı bünye 
vererek işlenmiş toprağın üzerine çekmekte ve içe 
doğru %25-30 meyilli olacak şekilde teras formu 
vermektedir. Ve bu şekilde çalışma sürdürülmektedir. 

Böylelikle arazi şartları, diri örtü boyu ve yoğunluğu 
dikkate alınarak 100-200 cm genişliğinde, ortalama 
60-100 cm işlenmiş toprak derinliğinde, eş yükseklik 
eğrilerine paralel sıfır meyilde, içe doğru %25-30 
meyilli Buror Hendekli Teras yapılmış olmaktadır. 

Bu çalışmada yol yapılırken diri örtü zaten 
temizlendiğinden ayrıca bir diri örtü temizliğine 
gerek yoktur. Diri örtünün yoğunluğu ve kuvveti 
arttıkça çalışmada kullanılan mini ekskavatörün palet 
genişliği ve gücü artmalıdır. Teras genişliği de diri 
örtünün boyu ve yoğunluğu arttıkça arttırılmalıdır. 
Onun için diri örtünün çok kuvvetli olduğu alanlarda 
teras genişliği 200 cm’ye kadar çıkarılmalıdır. Çıplak 
alanlarda ise palet genişliği daha küçük makinelerle 
çalışmak yeterlidir. Çıplak alanlarda teras genişliği 
100 cm’ye kadar düşebilmektedir.
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2-BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS: 

Mutlak toprak derinliğinin 40 cm den düşük 
ve teras yapımının zor olduğu karstik alanlarda 
yapılmaktadır. Mini ekskavatör yine aynı şekilde 
kendi tutunabileceği şekilde, eş yükseklik eğrilerine 
paralel, sıfır meyilde içe doğru ise %25-30 meyilli 
olacak şekilde yol yapmaktadır. Seki teras şeklinde 
yapılan yolda aynı mini ekskavatör ile fidan 
dikilecek noktalara 80-90 cm genişliğinde, 90-100 
cm uzunluğunda, 60-100 cm derinliğinde çukur 

açılmakta ve açılan çukur yamacın üst tarafından 
alınan toprakla doldurulmaktadır.

Böylelikle arazi şartları, diri örtü boyu ve yoğunluğu 
dikkate alınarak 100-200 cm genişliğinde, eş 
yükseklik eğrilerine paralel sıfır meyilde, içe doğru 
%25-30 meyilli seki teras formu verilmiş yol 
üzerinde, dikim aralık- mesafeleri dikkate alınarak 
80-90 cm genişliğinde, 90-100 cm uzunluğunda, 60-
100 cm derinliğinde, yamacın üst tarafından alınan 
toprakla doldurulmuş olan çukurlar yapılarak Buror 
Çukurlu Seki Teras tamamlanmış olmaktadır. 

Bu çalışmada da yol yapılırken diri örtü zaten 
temizlendiğinden ayrıca bir diri örtü temizliğine 
gerek yoktur. Diri örtünün yoğunluğu ve kuvveti 
arttıkça çalışmada kullanılan mini ekskavatörün palet 
genişliği ve gücü artmalıdır. Teras genişliği de diri 
örtünün boyu ve yoğunluğu arttıkça arttırılmalıdır. 
Onun için diri örtünün çok kuvvetli olduğu alanlarda 
teras genişliği 200 cm’ye kadar çıkarılmalıdır. Çıplak 
alanlarda ise palet genişliği daha küçük makinelerle 
çalışmak yeterlidir. Çıplak alanlarda teras genişliği 
100 cm’ye kadar düşebilmektedir.
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BUROR TERAS’IN AVANTAJLARI:

-Bu yöntem sayesinde şimdiye kadar çalışılamayan 
meyilli ve sarp arazilerde ağaçlandırma yapmak 
daha kolay, daha ucuz ve daha başarılı olmaktadır. 

-BUROR TERAS yöntemi ile çalışılan sahaların 
büyük bir bölümünün mevcut doğal örtüsüne 
dokunulmadığından biyolojik çeşitlilik korunarak 
ekosistem tahrip edilmemektedir. Erozyon tehlikesi 
de ortadan kaldırılmaktadır.  

-Türkiye ormanları yaklaşık 21 milyon hektar 
olup bu ormanların yaklaşık yarısı da bozuk 
ormandır. 10 milyon hektar bozuk ormanın 
önemli bir kısmında meyil yüzünden çalışma 
yapılamamaktaydı. Buror teras yöntemi ile artık 
bu alanlarda rahatça çalışılabilecek ve Türkiye’nin 
bozuk ormanlarının yetişme ortamı uygun olanları 
hızla verimli hale getirilebilecektir. Buna ilaveten 
orman dışında ağaçlandırılması gereken ve yine 
meyilli ve sarp olduğundan ağaçlandırılmayan 
alanlar da kolaylıkla ağaçlandırılabilecektir. 
Geliştirilen BUROR TERAS yöntemi sayesinde 
Türkiye’de gerek bozuk orman ve gerekse orman 
dışı alanlarda olmak üzere tahminen 5 milyon 
hektar alanda ağaçlandırılabilme imkanı ortaya 
çıkmıştır.  Bu da Türkiye’nin verimli ormanlarının 
% 50 arttırılabilmesi anlamına gelmektedir. 

-BUROR TERAS yönteminin meyilli ve erozyon 
tehlikesi altındaki tarım alanlarında, meyveliklerde, 
zeytinliklerde kullanılması durumunda tarım 
ve meyveliklerdeki en büyük sorun olan toprak 
erozyonu önlenecektir. Tarımsal üretimde de ciddi 
artış olacaktır.

-Daha önce bazı meyilli alanlarda insan gücü ile 
gradoni teras yapılmaktaydı. İnsan gücü ile yapılan 
bu terasların yapılması hem çok güç, hem pahalı 
ve hem de başarı oranı düşük oluyordu. Onun 
için işçi ile yapılan gradoni teras zorunlu haller 
dışında yapılmıyordu. Buror Teras yöntemi ile 
meyilli ve diri örtünün yoğun olduğu alanların 
ağaçlandırılması daha kolay ve başarı düzeyi yüksek 
hale geldi. 

-BUROR TERAS yapımında kullanılan mini kazı 
makinelerinin ağırlığı 2-6 ton civarındadır. 40-50 
tonluk büyük iş makineleri gibi araziye tahribat 
vermemektedir. Üstelik bu makinelerin taşınması 
da çok kolay olup küçük bir kamyonetle bile 
taşınabilmektedir.

-BUROR TERAS’ın genişliği ve işlenmiş toprak 
derinliği işçi ile yapılan gradoni terasın iki katı 
kadar olmaktadır. Böylelikle BUROR TERAS’taki 
toprağın su tutma kapasitesi işçiyle yapılan gradoni 
terastakinden yaklaşık 5 kat daha fazla olmaktadır.  
Bu da fidan için 5 misli besin ve su anlamına 
gelmektedir. 

-BUROR TERAS ile fidanların bakım ve takibi 
daha kolay ve ucuz olmaktadır.

-Bu yöntem sayesinde yılın büyük bir bölümünde 
teras yapmak mümkün olacağından ağaçlandırma 
çalışmaları da büyük hız kazanacaktır. 

-BUROR TERAS’ın maliyeti henüz rekabet ortamı 
oluşmamasına rağmen işçi ile yapılan gradoni 
terastan çok daha ucuz olmaktadır. 
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18 meşe taksonundan biri olan Quercus coccifera (Kermes meşesi) herdem yeşil meşelerden olup, tüm   
 Akdeniz  havzasında geniş bir yayılış göstermektedir. Pırnal meşesinden yapraklarının dikenli oluşuyla, 
boz pırnaldan da yaprak alt yüzünün tüysüz oluşuyla ayrılan tür morfolojik olarak oldukça geniş bir varyasyona 
sahiptir. Nitekim Davis (1982) geniş bir yayılışı olan türün çok büyük bir varyasyona sahip olduğunu söylemekte, 
hatta türler arası geçişlerin olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Quercus coccifera’nın Q. infectoria ile hibridlerine 
rastlandığını söylemektedir. 

Kermes meşesi aslında 10 metreye kadar boylanabilen bir ağaççık olmasına karşın, ülkemizde yoğun tahribat 
nedeniyle 1–3 m boylanabilen bir çalı formunda görülmekte olup, maki alanlarında en fazla görülen baskın türdür 
veya Akdeniz tipi ormanların alt tabakasında en fazla görülen türlerdendir. Birçok anakaya üzerinde gelişim 
gösterebilen Kermes meşesi, en iyi gelişimini kireçli materyal üzerinde ve karstik sahalarda göstermektedir (Özel 
ve ark. 2006). Oldukça güçlü bir vejetatif üreme yeteneği olan tür, özellikle toprak koruma fonksiyonu açısından 
önemli bir yere sahiptir. Ayrıca dökülen yaprak ve pelitlerin çürümesi sonucu diplerinde yoğun bir organik madde 
biriktirmekte ve bu bağlamda toprağı ıslah etmektedir. Meyveleri de hem evcil hayvanlar açısından hem de yaban 
hayatı açısından önemli bir besin kaynağıdır.

Türkiye’de Kermes Meşesi tüm Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yayılış göstermekte olup, lokal olarak Karadeniz’in 
Akdeniz iklimi etkisi görülen bölgelerinde de görülmektedir. Akdeniz Bölgesinde deniz seviyesinden itibaren 
1500 metrelere kadar çıkmakta olan tür, Ege bölgesinde de deniz seviyesinden 900–1000 metrelere kadar 
çıkabilmektedir. Bu denli geniş bir yayılışı olan türün, aynı zamanda geniş bir morfolojik varyasyona sahip 
olması doğal karşılanabilir. Ancak bu varyasyon çok küçük alanlarda ve aynı ekolojik koşullarda da karşımıza 
çıkmaktadır.

Bu çalışmada Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün yerleşkesinde, oldukça dar bir alanda (yaklaşık 2 dekar), 
kermes meşelerinde belirlenen yaprak, kadeh (kupula) ve meyve (pelit) tipleri incelenmiştir. Oldukça geniş bir 
varyasyon gösteren tür üzerinde yapılan incelemelerde bahsedilen özellikleri farklı olan 13 tip belirlenmiştir.

Çalışma alanı İzmir ili Urla ilçesinin Zeytinalanı mahallesinde yer almaktadır İnceleme yapılan sahanın 
yükseltisi 100 m civarında olup, genel olarak deniz etkisi görülen ve aynı ekolojik koşullara sahip olan bir sahadır. 
Anakayası marn olan sahada toprak derinliği sığdır, ancak fizyolojik derinlik oldukça fazladır.

Çalışmada saha içerisinden Kasım ayı ortasında toplanan ve sınıflaması yapılan yaprak, kadeh ve meyveler 
üzerinde ölçüm ve gözlemler yapılmıştır. Hassas kompas, cetvel ve terazi kullanılarak gerçekleştirilen ölçümlerde 
belirlenen kriterler aşağıda verilmiştir.

Dr. Nihal ÖZEL Muhammet KILCI

Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

Zeytinalanı/Urla/İZMİR

nihozel@gmail.com

Ölçülen organ Ölçülen Kriter

Yaprak Sap uzunluğu, En, Boy, Kalınlık, 
damar sayısı, 100 tane yaş ağırlığı

Kadeh Çap, Boy, 100 tane yaş ağırlığı

Meyve Çap, Boy, Uç, 100 tane yaş ağırlığı

Quercus coccifera L.’da   
(Kermes Meşesi) Farklı Yaprak, 
Kupula ve Meyve Tipleri
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Tip 2

Bu tipte yaprakta dikenler ve dişler belirsiz olup, yapraklar düzensiz yapıda ve değişik boyutlardadır. Damar 
sayısı 2–4 adet olup, yaprak kenarları hafif ondüleli, yaprağın sapa bağlandığı yer asimetriktir. Yaprak alt yüzü 
mat, üst yüzü ise koyu parlak yeşildir. Kadehler altta ve üstte daralan bir yapıda olup, ortada genişlemektedir. 
Tırnaklar dağınık bir şekil göstermekte olup, kalın, kadehin alt kısmındakiler geriye kıvrık, üst kısımlarındakiler 
ise dik vaziyettedirler. Meyve yaklaşık 2/5 oranında kadehten dışarı çıkmış olup uç kısmında çapı daralmakta ve 
konik bir yapı göstermektedir. Meyve ucu stigma kalıntısı ise 1–1,5 mm arasında, ortalama 1,25 mm’dir (Şekil 2). 
Meyve, yaprak ve kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

1 26–34 12,7–14,2 439,6 21–25 9–12 0,35–0,45 1,5–3,5 8,1 16–18,6 17,7–20,4 155,6

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

2 30,7–34,2 7,7–13,0 433,6 19–30 10–15 0,4 5–6 9,7 18,2–22,0 18,2–19,6 173,6

Tip 3

Bu tipin yapraklarında dikenler ve dişler belirgin olup, yapraklar düzensiz yapıda ve değişik boyutlardadır. 
Yaprağın sapa bağlandığı kısım asimetrik, kalpsi ve düzensizdir. Damar sayısı 2–5 adet olup, yaprak kenarları 
belirgin ondülelidir. Yaprak alt yüzü mat, üst yüzü ise koyu parlak yeşildir. Kadehler küçük ve ters-kesik 
koni şeklindedir. Ancak uç kısmında hafif bir daralma görülmektedir. Tırnaklar tüm kadeh boyunca yapışık 
vaziyettedir. Meyve yaklaşık 2/3 oranında kadehten dışarı çıkmış olup uç kısmında çapı daralmakta ve konik bir 
yapı göstermektedir Meyve ucu stigma kalıntısı ise 1–1,5 mm arsında, ortalama 1,10 mm’dir (Şekil 2). Meyve, 
yaprak ve kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

3 30,5–36,5 13,9–15,4 602,1 11–21 6–12 0,4 1–3 5,2 11,2–14,0 15,4–18,3 128,7

Tip 4

Yaprak dişleri ve dikenleri en uzun, dolayısıyla en belirgin olandır. Yapraklar düzenli yapıda ve değişik 
boyutlardadır. Yaprağın sapa bağlandığı kısım asimetrik, belirgin bir şekilde kalpsi ve kenarlar hafif ondülelidir. 
Damar sayısı 6–7 adettir. Yaprak alt yüzü mat, üst yüzü ise koyu parlak yeşildir. Kadehler 3 numaralı tipe benzerlik 
göstermektedir. Ancak tırnaklar hafif geriye kıvrık şekildedir. Meyve yaklaşık 2/3 oranında kadehten dışarı çıkmış 

BULGULAR

Gerçekleştirilen gözlem ve ölçümlere göre belirlenen 13 tip ve özellikleri şöyledir:

Tip 1

Bu tipte yaprakta dikenler ve dişler belirgin olup damar sayısı 6–7 adettir, yaprak kenarları ondüleli, yaprağın 
sapa bağlandığı yer asimetriktir. Yaprak alt yüzü hafif tüylü ve mat, üst yüzü ise koyu parlak yeşildir. Kadehler 
silindirik yapıda olup, tırnaklar dağınık bir şekil göstermekte, kadehin alt kısmındaki tırnaklar geriye kıvrık, 
üst kısımlarındakiler ise dik vaziyettedirler. Meyve yaklaşık 1/2 oranında kadehten dışarı çıkmış olup silindirik 
yapıdadır. Meyve ucu stigma kalıntısı (uç) ise 2,5–3,5 mm arasında, ortalama 2,85 mm’dir (Şekil 2). Meyve, 
yaprak ve kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.
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Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

4 32,6–39,8 11,1–12,7 452,1 10–22 8–12 0,3 1,5–2,5 4,4 12–15,7 15,3–17,7 122,6

Tip 5

Bu tipte yaprak dişleri belirgin, ancak dikenleri belirsizdir. Yapraklar düzenli yapıda ve benzer boyutlardadır. 
Yaprağın sapa bağlandığı kısım asimetrik, yuvarlak ve kenarlar ondülelidir. Damar sayısı 4–6 adettir. Yaprak 
alt yüzü mat, üst yüzü ise koyu parlak yeşildir. Kadehler 3 ve 4 numaralı tiplere göre daha uzun ve silindirik 
yapıdadır. Tırnaklar üst kısımda tamamen basık olup, alt kısımdakilerde çok hafif bir kıvrılma gözlenmektedir. 
Meyve yaklaşık 1/2 oranında kadehten dışarı çıkmış olup uç kısmında çapı daralmakta ve konik bir yapı 
göstermektedir. Meyve ucu stigma kalıntısı ise 1–2,5 mm arsında, ortalama 1,25mm’dir (Şekil 2). Meyve, yaprak 
ve kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

5 30,3–35,2 11,6–14,0 461,9 23–26 11–12 0,45–0,5 4–5 10,3 15,4–20,0 15,8–18,5 173,8

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

6 29,4–39,2 10,0–15,5 528,4 20–31 9–14 0,45 3–5,5 11,2 12,0–15,5 18,2–20,4 165,1

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

7 24,4–28,7 13–15 431,1 11–18 7–9 0,30–0,35 1,5–2,5 4,1 11,5–15,3 18,3–21,2 158,6

Tip 6

Bu tipte yaprak dişleri ve dikenleri belirgindir. Yapraklar düzenli yapıda ve farklı boyutlardadır. Yaprağın sapa 
bağlandığı kısım yuvarlak ve düzenli olup, kenarlar ondülelidir. Damar sayısı 5–6 adettir. Yaprak alt yüzü hafif 
tüylü (genç yapraklarda çok tüylü) mat, üst yüzü ise koyu parlak yeşildir. Kadehler 1 numaralı tipin kadehlerine 
benzemektedir, ancak bu tipte tırnaklar 1 numaradaki kadar dağınık değildir. Kadehin alt kısmındaki tırnaklar 
geriye kıvrık, üst kısımdaki tırnaklar ileriye doğru ve basıktır. Meyve yaklaşık 3/5 oranında kadehten dışarı 
çıkmış olup silindirik bir yapı göstermektedir Meyve ucu stigma kalıntısı ise 1 mm’dir (Şekil 2). Meyve, yaprak ve 
kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

Tip 7

Bu tipte yapraklar küçük olup, yaprak dişleri ve dikenleri belirgindir. Yaprak kenarları çok kuvvetli ondüleli, 
yaprak dip kısmına doğru hafif kıvrık olup, yaprağın sapa bağlandığı kısım yuvarlak kalpsi ve düzensizdir. Damar 
sayısı 5–6 adettir. Yaprak alt yüzü mat, üst yüzü ise koyu parlak yeşildir. Kadehler alt kısımda yuvarlak üst kısma 
doğru genişleyen bir şekil göstermektedir. Tırnaklar tüm kadeh boyunca geriye kıvrık (Kadehin en ucu dahil) 
olup, kalın ve gürbüz bir görünüm sergilemektedir. Meyve yaklaşık 1/2 oranında kadehten dışarı çıkmış olup 
yuvarlak ve tombul bir yapıdadır. Meyve ucu stigma kalıntısı ise 1–1,5 mm, ortalama 1,15 mm’dir (Şekil 2). 
Meyve, yaprak ve kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

olup uç kısmında çapı daralmakta ve konik bir yapı göstermektedir. Meyve ucu stigma kalıntısı ise 0,5–1,5 mm 
arasında, ortalama 0,85 mm’dir (Şekil 2). Meyve, yaprak ve kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.
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Tip 8

Bu tipte yapraklar düzenli yapıda, farklı boyutlarda olup, yaprak dişleri belirgin, ancak dikenleri belirsizdir. 
Yaprak kenarları düz, yaprağın sapa bağlandığı kısım kuvvetli bir şekilde kalpsidir. Damar sayısı 4–7 adettir. 
Yaprak alt yüzü parlak açık yeşil, üst yüzü ise parlak koyu yeşildir. Kadehler alt kısımda yuvarlak üst kısma doğru 
silindirik yapıdadır. Tırnaklar ince ve narin bir görünüm sergilemekte olup, üst tarafta küçük bir kısımda basık, 
alt kısımlarda geriye kıvrıktır. Tırnak dizilişleri yuvarlak hat üzerindedir. Meyve yaklaşık 1/2 oranında kadehten 
dışarı çıkmış olup yuvarlak ve tombul bir görünüm sergilemektedir. Meyve ucu stigma kalıntısı ise 0,5–1 mm, 
ortalama 0,95 mm’dir (Şekil 2). Meyve, yaprak ve kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

8 28,2–32,3 13,8–17,0 554,9 18–34 10–20 0,45–0,5 3,5–4,0 12,2 10,8–13,1 16,0–17,9 97,2

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

9 32,2–38,0 17,2–19,7 920,2 16–26 10–16 0,4–0,45 3–5 9,4 19–21,8 23,6–26,7 413,2

Tip 9

Bu tipte yapraklar düzenli yapıda, farklı boyutlarda olup, yaprak dişleri ve dikenleri belirgindir. Yaprak kenarları 
ondüleli, yaprağın sapa bağlandığı kısım kalpsi, bazılarında asimetriktir. Damar sayısı 6–7 adettir. Yaprak alt 
yüzü açık yeşil, üst yüzü ise parlak koyu yeşildir. Kadehler etli ve çan şeklinde olup, uç kısmına doğru hafif bir 
genişleme gözlenmektedir. Tırnaklar çok gürbüz, yarı basık, yarı geriye doğrudur. Kiremitvari şekilde ve bir 
çizgi üzerinde dizilmiştir. Meyve yaklaşık 2/5 oranında kadehten dışarı çıkmış olup yuvarlak, gürbüz ve tombul 
bir görünüm sergilemektedir. Meyve ucu stigma kalıntısı ise 1 mm’dir (Şekil 2). Meyve, yaprak ve kadehle ilgili 
ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

Tip 10

Bu tipte yapraklar düzensiz ve asimetriktir. Yaprak dişleri ile dikenleri belirgin ve düzensizdir. Dikenler çok 
batıcıdır. Yaprak kenarları hafif ondüleli, yaprağın sapa bağlandığı kısım kuvvetli bir şekilde asimetriktir. Damar 
sayısı 4–7 adettir. Yaprak alt yüzü açık yeşil, üst yüzü ise parlak koyu yeşildir. Bu tip, diğer tipler içinde en uzun 
kadehe sahip olandır. Kadehler 9 numaradaki kadar etli olmasa da oldukça büyük, silindirik ve bazıları ortada 
boğumludur. Tırnaklar da çok gürbüz, dağınık bir şekilde geriye kıvrılmıştır. Tırnak dizilişleri diyagonaldir. 
Meyve yaklaşık 1/3 oranında kadehten dışarı çıkmış olup kadehten en az oranda dışarı çıkan tiptir. Ayrıca 
yuvarlak, gürbüz ve tombul bir görünüm sergilemektedir. Meyve ucu stigma kalıntısı ise 2 mm’dir (Şekil 2). 
Meyve, yaprak ve kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

10 32,3–36,7 12,2–18,0 786,6 20–30 12–16 0,5 3–4 11,3 20,1–27,8 21,4–24,6 338,7
Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

7 24,4–28,7 13–15 431,1 11–18 7–9 0,30–0,35 1,5–2,5 4,1 11,5–15,3 18,3–21,2 158,6
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Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

11 28,8–31,9 15,4–19,3 689,2 16–20 8–12 0,35 3–4 6,5 13,0–15,5 19,9–23,0 202,1

Tip 12

Bu tipte yapraklar oldukça düzenli ve benzer boyutlardadır. Yaprak dişleri ile dikenleri belirgin olup dikenler çok 
batıcı değildir. Yaprak kenarları hafif ondüleli, yaprağın sapa bağlandığı kısım yuvarlak ve simetriktir. Damar 
sayısı 6–7 adettir. Yaprak alt yüzü açık yeşil, üst yüzü ise parlak koyu yeşildir. Bu tipte kadehler küçük olmasına 
karşın tırnaklar kalın ve gürbüz bir görünüm sergilemektedirler. Bu bağlamda tırnak sayısı da azdır. Kuvvetli bir 
şekilde geri doğru kıvrık olan tırnaklara sahip olan kadeh hafif bir şekilde etlidir. Tırnak dizilişleri düzensizdir. 
Meyve kadehten 2/3 oranından biraz daha fazla dışarı çıkmaktadır. Kadehle oranlandığında silindirik bir 
görünüm sergilemektedir. Meyve ucu stigma kalıntısı ise 1,5–2 mm arasında, ortalama 1,95 mm’dir (Şekil 2) 
Meyve, yaprak ve kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

12 32,4–37,8 13,8–15,8 651,0 19–25 10–14 0,4 5–6 8,5 13,3–16,7 20,6–22,3 192,6

Tip 
No

Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

13 29,0–32,4 10,5–11,8 324,3 12–21 5–10 0,3 1,5–2,5 4,4 11,5–15,6 15,1–17,4 135,7

Tip 11

Bu tipte yapraklar farklı şekil ve boyuttadırlar. Yaprak dişleri ile dikenleri belirgin ve düzensiz olup genç yapraklar 
tüylüdür. Yaprak kenarları hafif ondüleli, yaprağın sapa bağlandığı kısım kalpsi ve hafif asimetriktir. Damar sayısı 
5–6 adettir. Yaprak alt yüzü açık yeşil, üst yüzü ise parlak koyu yeşildir. Bu tip 6 numaralı tipe yakın görünmekle 
birlikte biraz daha büyük olması ve meyvenin daha tombul görünmesiyle ayrılmaktadır. Kadeh alt kısımda 
yuvarlak, üst kısımda silindiriktir. Tırnaklar da alt kısımlarda geriye kıvrık, üst kısımlarda basık şekildedir. Tırnak 
dizilişleri çizgiseldir. Meyve kadehten 1/2 oranından biraz daha fazla dışarı çıkmaktadır. Kadehle oranlandığında 
tombul bir görünüm sergilemektedir. Meyve ucu stigma kalıntısı ise 1,5 mm’dir (Şekil 2). Meyve, yaprak ve 
kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

Tip 13

Bu tipte yapraklar küçük, düzensiz ve farklı boyutlardadır. Yaprak dişleri ile dikenleri belirsiz olmasına karşın 
dikenler çok batıcıdır. Yaprak kenarları ondüleli, yaprağın sapa bağlandığı kısım asimetriktir. Damar sayısı 
4–5 adettir. Yaprak alt yüzü parlak açık yeşil, üst yüzü ise parlak koyu yeşildir. Bu tipte kadehler tip 12’ye 
benzemesine karşın daha küçük olması ve tırnakların yapısı ile ayrılmaktadır. Alt kısımdaki tırnaklar geriye 
kıvrık, üst kısımdaki tırnaklar basıktır. Kadeh uç kısmında hafif bir daralma gözlenmektedir. Ancak kadeh genel 
olarak silindiriktir. Meyve kadehten 1/2 oranından biraz daha fazla dışarı çıkmaktadır. Zarif bir görünümü olan 
meyveler aynı zamanda silindirik bir yapı sergilemektedir. Meyve ucu stigma kalıntısı ise 1,5 mm’dir (Şekil 2). 
Meyve, yaprak ve kadehle ilgili ölçülen değerler aşağıda verilmiştir.

Yukarıda irdelenen tüm tiplerin ortalama değerleri toplu şekilde aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tabloda da görüldüğü gibi en kısa meyveye sahip olan 26,60 mm ile 7 numaralı tip, en uzun meyveye sahip olan 
ise 35,58 mm ile Tip 4’tür. Çap açısından ise en ince meyveye 9,08 mm ile tip 2, en kalın meyveye ise 18,27 mm 
ile Tip 9 sahiptir. 100 meyve ağırlığı açısından en hafif meyve 324,3 gr ile tip 13’te, en ağır meyve ise 920,2 gr ile 
tip 9’da görülmüştür.

Yaprak boyu en kısa olanı 14,10 mm ile tip 7, en uzun olanı ise 24,90 mm ile tip 6’dır. Yaprak eni açısından ise 
en dar yaprağa sahip olan 7,10 mm ile tip 13, en geniş yaprağa sahip olan ise 14,00 mm ile tip 10’dur. Yaprak 
kalınlıkları genel olarak değişmemekle birlikte 0,3 mm ile tip 4 ve tip 13 en ince olarak, 0,5 mm ile tip 5 ve tip 10 
en kalın olarak başta gelmektedir. Sap uzunlukları da değişiklik göstermektedir. 1,86 mm ile Tip 3 en kısa saplı 
yaprağa, 5,5 mm ile de tip 12 en uzun saplı yaprağa sahiptirler. Yaprak ağırlıkları da değişiklik göstermektedir. En 
hafif yaprak 4,1 gr ile tip 7’de, en ağır yaprak ise 12,2 gr ile tip 8‘de belirlenmiştir.

Kadeh boyu en kısa olanı 12,13 mm ile tip 8, en uzun olanı ise 24,74 mm ile tip 10’dur. Kadeh çapları en ince 
olan 16,35 mm ile tip 4, en kalın olan ise 25,12 mm ile tip 9’dur. Kadeh ağırlıkları açısından ise 97,2 gr ile tip 8, 
413,2 gr ile de tip 9 başı çekmektedirler. 

TARTIŞMA

Davis (1982) ve Yaltırık (1984)’a göre Quercus coccifera yaprakları 1,5–5 X 1–3 cm boyutlarındadırlar. 
Tarafımızdan belirlenen yaprak boyutları ise 1,4–2,5 X 0,71–1,4 cm olup, yukarıdaki boyutlarla uyum 
göstermektedir. Yaprakların diş ve diken özellikleri ile yaprak sapı açısından da tarafımızdan belirlenen 
karakterler, Davis ve Yaltırık tarafından belirlenen karakterlerle uyum göstermektedirler.. Ancak yaprak kalınlığı 
ile ağırlığı konusunda her hangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Gültekin (2010) Quercus coccifera meyvelerinin 1000 tane ağırlığını 3–9 kg olarak belirtmektedir. Tarafımızdan 
gerçekleştirilen ölçümlere göre ise 1000 tane ağırlıkları 3,2–9,2 kg arasında değişmektedir ve Gültekin’in 
bulgularıyla uyumludur.

Davis (1982) kadeh çapını 10–20 mm, kadeh boyunu ise en fazla 15 mm olarak vermektedir. Tarafımızdan 
belirlenen bulgularda kadeh çapları 16,35–25,12 mm arasında, kadeh boyları ise 12,13–24,74 mm arasında 
değişmektedir. Bu bağlamda tarafımızdan belirlenen kadeh boyutları Davis’ten farklılık göstermektedir.

Tip No Meyve Yaprak Kadeh
Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
100tane/gr

Boy
mm

En
mm

Kalınlık
mm

Sap
mm

Ağırlık
gr

Boy
mm

Çap
mm

Ağırlık
gr

Tip1 31,27 13,49 439,6 23,90 10,50 0,4 2,10 8,1 16,95 19,36 155,6
Tip2 32,28 9,08 433,6 22,70 12,00 0,4 5,2 9,7 20,59 19,11 173,6
Tip3 34,0 14,67 602,1 16,73 8,64 0,35 1,86 5,2 12,51 17,28 128,7
Tip4 35,58 12,20 452,1 16,18 9,64 0,3 2,0 4,4 14,06 16,35 122,6
Tip5 32,56 13,20 461,9 24,80 11,80 0,5 4,60 10,30 16,99 16,70 173,8
Tip6 32,66 13,99 528,4 24,9 11,40 0,45 4,20 11,2 13,73 18,91 165,1
Tip7 26,60 14,13 431,1 14,10 7,80 0,35 1,90 4,1 13,49 19,80 158,6
Tip8 30,22 15,14 554,9 22,40 13,80 0,45 3,75 12,20 12,13 17,03 97,2
Tip9 34,72 18,27 920,2 21,3 12,3 0,4 4,05 9,4 20,54 25,12 413,2

Tip10 34,36 16,91 786,6 23,60 14,00 0,5 3,35 11,3 24,74 22,79 338,7
Tip11 30,22 17,02 689,2 18,50 10,30 0,35 3,20 6,5 14,26 21,02 202,1
Tip12 35,25 14,83 651,00 22,60 11,60 0,4 5,5 8,5 14,25 21,52 192,6
Tip13 30,48 11,05 324,3 16,70 7,10 0,3 2,10 4,4 13,86 16,46 135,7

Tablo 1. Tüm Tiplerin Ortalama Değerleri
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Davis (1982) ve Yaltırık (1984) Quercus coccifera meyvelerinin 2 yılda olgunlaştığını söylemektedirler. Ancak 
Bianco ve Schirone (1985) yaptıkları 10 yıllık gözlemler sonucu Quercus coccifera meyvelerinin 3 olgunlaşma 
döngüsü olduğunu, hem 1 yılda, hem iki yılda, hem de erken sonbaharda olgunlaşan meyvelerinin bulunduğunu 
belirlemişler ve Balansa’ya atfen Türkiye’deki bireylerin meyvelerinin bir yılda olgunlaştığını vurgulamışlardır.

Tarafımızdan belirlenen örneklerde ise 1 yaşlı genç meyvelerin (Şekil 1) varlığı ve olgun meyvelerin gelişimini 
Kasım ayında tamamladığı göz önüne alındığında, meyvelerin iki yılda olgunlaştığı sonucuna varılmıştır. 1 
yaşlı meyveler 3–4 mm boyutlarında olup, 1 tane ağırlığı ortalama 17 mg olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 
2 yaşlı meyveler 1 yaşlı olanların yaklaşık 270 katıdır. Yani yeni oluşan meyveler ilk yılda çok yavaş bir gelişim 
göstermekteler, ikinci yıl ise hızla büyüyerek olgun meyveyi oluşturmaktadırlar.

SONUÇ

Bilindiği gibi bir bitkide morfolojik yapıyı oluşturan etmenler genetik yapı ve çevresel koşullardır. Genetik 
olarak belli şifrelere sahip olan bitki, bu şifrelere göre şekillenir ve ekolojik koşullara uyum sağlamak için uygun 
adaptasyon mekanizmaları oluşturur. Ancak aynı ekolojik koşullarda aynı tür içinde morfolojik varyasyon 
görünüyorsa bu durum türün genetik yapısının çeşitliliğinden meydana gelir (Müller-Starck 2005 et all.). Bu 
bağlamda Quercus coccifera bireylerindeki aynı ekolojik koşullarda yer alan bu varyasyonun genetik olarak zengin 
bir çeşitliliğe sahip olmasından kaynaklandığı kanısındayız. Ancak bu durumun genetik çalışmalarla ortaya 
konması gerekmektedir. 

Gerek alansal gerekse yükseltisel olarak geniş bir yayılış alanı bulunan türün morfolojik olarak çok geniş bir 
varyasyona sahip olduğu bilinmektedir. Tarafımızdan gerçekleştirilen bu çalışmada da aynı ekolojik koşullara 
sahip olan alanlarda bile bu varyasyonu gösterdiği görülmektedir. Böylesi bir varyasyon türün dış koşullara 
dayanıklılığının fazla olduğunun da bir kanıtıdır. Bu bağlamda türle ilgili detaylı çalışmalar yapılmalı, türün hem 
ekolojik istekleri, hem de genetik yapısı ortaya konmalıdır. 

Şekil 1. Quercus 
coccifera’da 1 
Yaşlı Meyvelerin 
Milimetrik Kağıt 
Üzerindeki 
Görünümü
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Özet: Tüm dünyada özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar için önemli bir geçim kaynağı olma özelliğine 
sahip olan arıcılık, ülkemizdeki orman köylülerine de doğal kaynaklardan gelir elde etmek için değerli ve 
uygulanabilir bir fırsat sunmaktadır. Türkiye’de yüzölçümün yaklaşık %27’ sini oluşturan, ekonomik, çevresel 
ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olan orman alanları içinde ve bitişiğinde yaklaşık 7,8 milyon orman 
köylüsü yaşamaktadır. Orman köylerinde yaşayan insanların ekonomik düzeyleri oldukça düşük olup, genelde 
ormancılık, kısmen tarım ve kısmen de hayvancılıktan geçimlerini sağlamaktadırlar. Bu nedenle modern 
tarım uygulamaları için elverişli olmayan dolayısıyla zirai ilaç kullanımının neredeyse hiç olmadığı, yeterli 
yatırım hizmetlerini alamayan ve organik üretime uygun bu alanlarda arıcılığın gelişmesi, bir taraftan organik 
arıcılığın sürdürülebilirliğine, diğer taraftan da gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve kırsal kalkınmaya 
katkı sağlayacaktır. Bu bildiride organik arıcılık açısından orman köylerinin, orman köylüleri ve kırsal kalkınma 
açısından da arıcılığın önemi açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: arıcılık, orman köylüsü, kırsal kalkınma

Orman-Arıcılık İlişkisi ve Arıcılığın 
Orman Köylüleri ve Kırsal 
Kesimin Kalkınmasındaki Önemi

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT, 

Düzce Üniversitesi, Çilimli MYO, 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
E-posta: ayhangosterit@duzce.edu.tr

Prof. Dr. Fehmi GÜREL,   

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,  
Zootekni Bölümü

Giriş
Arıcılık, bitkisel kaynakları, arıyı ve emeği kullanarak, insanın varoluşundan bu yana beslenme ve sağlık koruma 
amacıyla kullanmaktan vazgeçemediği bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri gibi ürünler ile günümüzde 
arıcılığın önemli gelir unsurlarından olan ana arı, oğul gibi canlı materyalleri üretme faaliyetidir. Arıların 
bitkilerin tozlaşmasındaki etkisi de dikkate alındığında arıcılığın tarım sektörü içindeki rolü daha belirgin bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden 
bir sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine önemli katkısı olan arıcılık dünyanın çoğu ülkesinde ve ülkemizde 
yaygın olarak yapılmaktadır. Gerek arılardan elde edilen bal, balmumu, arı sütü, arı zehiri ve benzeri ürünler 
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gerekse arı yetiştiriciliği için üretilen petek, kovan 
gibi malzemeler yönünden arıcılık bir sektör halini 
almıştır. Anadolu’nun kendine özgü topografik 
yapısı, bitkilerdeki çiçeklenme zamanlarının 
farklı bölgelerde yılın değişik dönemlerinde 
gerçekleşmesine yol açarak, dünyadaki ballı bitkilerin 
¾’ üne sahip olan ülkemizi arıcılık için elverişli bir 
duruma getirmektedir (Fıratlı ve ark., 2000). 

Ülkemiz kırsal kesiminde yaşayan nüfus günümüzde 
% 35’lere doğru bir azalma gösterirken, bu kesimde 
yaşayan nüfusun sayısal artışı, genel nüfus artışına 
bağlı olarak bir azalış göstermektedir. Böylece 
kırsal kesimde milli gelirden alınan pay giderek 
azalmaktadır. Türkiye’de yüzölçümün yaklaşık 
%27’sini oluşturan, ekonomik, çevresel ve kültürel 
açıdan büyük öneme sahip olan orman alanları 
içinde ve bitişiğinde yaklaşık 7,8 milyon orman 
köylüsü yaşamaktadır (Yolasığmaz ve Keleş, 2009).  
Orman köylerinde yaşayan insanların ekonomik 
düzeyleri oldukça düşük olup, genelde ormancılık, 
kısmen tarım ve kısmen de hayvancılıktan 
geçimlerini sağlamaktadırlar. Bu nedenle modern 
tarım uygulamaları için elverişli olmayan dolayısıyla 
zirai ilaç kullanımının neredeyse hiç olmadığı, 
yeterli yatırım hizmetlerini alamayan ve organik 
üretime uygun bu alanlarda arıcılığın gelişmesi, bir 
taraftan arıcılığın sürdürülebilirliğine, diğer taraftan 
da gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve kırsal 
kalkınmaya katkı sağlayacaktır.

Arıcılık ve Orman İlişkisi
Arıcılık, biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir gıda 
güvenliği ve aynı zamanda topraklarımızın büyük 
bir kısmını tehdit eden erozyonun önlenmesi 
bakımından desteklenmesi gereken stratejik 
bir sektördür. Arıcılık, düşük girdi maliyeti ve 
kolay uygulanabilirliği sayesinde yeterli yatırım 
hizmetlerini alamayan ve tarıma elverişli alanların 
yetersiz olduğu kırsal alanlarda gelir kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi ve artırılması bakımından büyük 
önem arz etmektedir. Türkiye Arı Yetiştiricileri 
Merkez Birliği verilerine göre, ülkemiz bal 
üretiminin yaklaşık %25’i çam balı şeklinde 
doğrudan ormanlarımızdan elde edilmektedir. Arı 

ürünleri içinde önemli bir yere sahip olan bal, insan 
sağlığının korunmasındaki eşsiz öneminin yanında 
kırsal kesim için önemli bir gelir ve besin kaynağıdır. 
Kaynakları açısından balı, salgı balı (çam balı) 
ve çiçek balı şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. 
Salgı balı, bal arılarının bitkiler üzerinde yaşayan 
bazı böceklerin salgılarını topladıktan sonra, 
kendine özgü salgılarla karıştırarak değişikliğe 
uğratıp, petek gözlerine depoladıkları maddedir. 
Bir salgı balı çeşidi olan çam balı, kızılçam (Pinus 
brutia) ağaçları üzerinde yaşayan ve halk arasında 
basra olarak da adlandırılan çam pamuklu koşnili 
(Marchalina hellenica) tarafından salgılanmaktadır. 
Çam ağacından emdiği bitki öz suyundaki proteini 
sindirerek şekerli kısmı dışarı atan bu böceğin 
oluşturduğu salgı, bal arıları tarafından toplanarak 
çam balına dönüştürülmektedir. Dünyadaki en 
büyük çam balı üreticisi olan ve dünya çam balı 
üretiminin % 92’ sinin gerçekleştirildiği Türkiye’de, 
çam balı üretiminin % 75-80’i Muğla’daki kızılçam 
ormanlarından karşılanmaktadır. Muğla iline bağlı 
385 orman köyünün 260’ında Marchalina hellenica 
böceğinin yaşadığı çam ormanı bulunmakta ve 
Muğla ormanlarının % 15’ine tekabül eden 60.000 
hektarlık bir alanda çam balı üretilmektedir. Çiçek 
balı ise kestane, ıhlamur, akasya, orman gülü başta 
olmak üzere birçok orman ağacı ve maki florası 
gibi çalımsı türlerden, orman içi ve kenarındaki 
boşluklardaki otsu bitkilerden elde edilmekte olup 
mevsimine göre ülkemizin her tarafında çiçek balı 
elde edilmektedir (Anonim, 2010).

Ülkemizde yılda ortalama 80 bin ton civarında 
bal üretimi yapılmaktadır. Kestane balı, ıhlamur 
balı, akasya balı, orman gülü balı, kekik balı ve 
ormanlarımızda bulunan ağaç ve bitkilerden elde 
edilen ballar dikkate alındığında balın çok önemli bir 
“odun dışı orman ürünü” olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Hızla artan kentleşme nedeniyle tarım alanlarındaki 
azalma, arıcılığı ticari bir faaliyet olarak yapan 
arıcıların genel olarak orman ve orman kenarı 
boşluklarda faaliyetlerini sürdürmeleri ve arıcılık 
için önemli olan bitkilerin büyük bir bölümünün 
orman habitatı içinde yer alması arıcılık ve ormanlar 
arasındaki vazgeçilemez ilişkinin önemini ayrıca 
ortaya koymaktadır (Sıralı ve Deveci, 2002; Karaca 
2008). 
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Orman alanlarının arıcılık açısından diğer bir katkısı 
organik arıcılık için elverişli alanlar oluşturmasıdır. 
Organik arıcılık, arı ürünlerinin üretiminde, 
üretimden tüketime kadar tüm aşamalarında hiçbir 
suni besleme ve kimyasal ilaçlama yapmadan, 
doğal yapısı bozulmamış alan veya organik tarım 
alanlarında yapılan arıcılık faaliyetleri şeklinde 
tanımlanmaktadır. Ülkemizdeki elverişli coğrafik 
yapı ve bu coğrafik yapı ile bütünleşen bitki örtüsü, 
organik arı ürünleri üretimi yapılması için oldukça 
uygun bir konum arz etmektedir. Özellikle geniş 
mera alanları ile akasya, kestane, ıhlamur gibi 
nektarlı çiçek açan orman alanlarında ve çam 
ormanlarında organik bal ve polen üretimini 
gerçekleştirmek mümkün olmaktadır (Gül ve ark., 
2005).   Bu açıdan değerlendirilecek olursa modern 
tarım uygulamaları için elverişli olmayan dolayısıyla 
zirai ilaç kullanımının neredeyse hiç olmadığı, otoyol 
ve sanayi alanlarından uzaktaki orman alanları 
organik arıcılık için veya en azından sağlıklı arı 
ürünleri üretimi için uygun alanlar olarak kabul 
edilebilir. 

Kırsal Kalkınma ve Arıcılık 

Dünya nüfusunun hızla artması ve doğal kaynakların 
tükenmesi, insanoğlunu, ekonomi biliminin 
çözmek zorunda olduğu sorunlardan biri olan 
sınırlı kaynakların etkin kullanımının önemini 
anlamaya yöneltmektedir. Doğal kaynakları etkin 
kullanmak ise onların verimliliklerini arttırmak ve 
insana yönelik yapılan yatırımların gerçekleşmesiyle 
mümkün olacaktır. İnsan sermayesinin verimli 
kullanılması tarımdan sanayiye geçiş dönemindeki 
ülkelerde daha da önem kazanmaktadır. İnsan 
sermayesinin veriminin arttırılması, onların 
sosyal ve ekonomik refah düzeylerini arttırmakla 
mümkün olacaktır. Bu durum insanoğlunun, kır 
ve kent arasındaki ince çizgiyi daha iyi anlaması 
zorunluluğunu doğurmuştur. Kır ve kent arasındaki 
ilişki insanlığı kalkınma sorunuyla yüz yüze 
bırakmıştır. Bu noktada “genel kalkınma” yanında 
bir de “köy kalkınması” daha genel bir ifade ile 
de“kırsal kalkınma” sorununu gündeme getirmiştir. 
Bu gelişme karşısında dünyada ve Türkiye’de köyün 

ve kırsal sayılan diğer ortamların kalkındırılmasına 
yönelik çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiş, uygulanmış ve 
uygulanmasına devam edilmektedir (Gürlük, 2001).

Kırsal alan olarak incelendiğinde Türkiye’ de 40 
binden fazla köy ve 15 bin kadar da koru, mezra, 
çadır ve benzeri köy altı birimler olmak üzere 
60 bin civarında yerleşim birimi bulunmaktadır. 
Kırsal kesimi oluşturan bu köyler arazi faktörüne 
göre kabaca sınıflandırıldığında (i) Dağ ve 
Orman Köyleri, (ii) Ova Köyleri, (iii)Yamaç 
Köyleri olmak üzere üç grupta toplanabilir. Kırsal 
nüfusun % 40’nı oluşturan orman köyleri ülke 
düzeyindeki dağılışları, barındırdıkları nüfus ve 
yerleşim alanlarındaki görülen özellikleri itibariyle 
farklılıklar göstermektedir. Kırsal kesimde yaşayan 
insanların ekonomik düzeyleri oldukça düşük 
olup, genelde ormancılık, kısmen tarım ve kısmen 
de hayvancılıktan geçimlerini sağlamaktadırlar. 
Genellikle küçük yerleşim birimlerinden oluşan 
kırsal kesim, bölgeden bölgeye, ilden ile, bazen de 
köyden köye değişik gelenek, görenek ve kültürel 
yapı sergilemektedir. Köylerin birbirlerine oranla 
farklı yapıda bulunmaları, her köyün kırsal kalkınma 
açısından değişik bir yol izleme gereğini ortaya 
koymaktadır. Türkiye’ de kırsal ekonomik kalkınmayı 
başarabilmek için alınacak akılcı ekonomik politik 
tedbirler ile hayvancılık sektöründe mevcut 
potansiyelin harekete geçirilmesi gerekmektedir. 
Zira tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de de kırsal 
ekonomik kalkınmanın lokomotifi hayvancılık 
sektörü olacaktır. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde, 
kırsal ekonomik kalkınmanın sağlanması için 
hayvancılık politikalarına önem verilmektedir.

Hayvansal üretimin önemli kollarından birisi olan 
arıcılık çoğu zaman hobi olarak veya asıl geçim 
kaynağının yanında ek gelir sağlamak için yapılan 
bir tarımsal faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Bu 
tanım çoğu zaman doğru olmakla birlikte, herhangi 
bir kazanca sahip olmayan ve özellikle kırsal 
kesimde yaşayan birçok kişi için arıcılık değerli 
bir gelir kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. 
Kırsal kesimde yaşayan halkın refah düzeyinin 
yükseltilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerin ve 
bu yönde hazırlanan raporların hemen hepsinde 
arıcılığa geniş yer verilmesi arıcılığın kırsal kesim 
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için önemini açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 
kaynak tüketmeden sürekli yapılan bir üretim 
dalı olan arıcılık sürdürebilir kırsal kalkınmanın 
önemli bir aracıdır ve kırsal çevredeki insanlara 
doğal kaynaklardan gelir elde etmek için değerli ve 
uygulanabilir bir fırsat yaratmaktadır. 

Küçük sermaye ve az masrafla ve toprağa bağlı 
olmadan yapılabilen, kısa sürede gelir getirebilen, 
orman içi ve kenarı köylerde yaşayan topraksız ve 
az topraklı çiftçilerin gelir düzeylerinin artmasını 
sağlayan bir tarım kolu olan arıcılık alanındaki 
eğitim programları ile kırsal kesim insanının arıcılığa 
özendirilmesi ve refah düzeylerinin yükseltilmesi 
mümkündür. Çiçeklerdeki nektar ve polenler 
arılar tarafından toplanıp bala dönüştürülerek 
değerlendirilemez ise bu doğal kaynaklar 
kullanılamadan kaybolur. Bu nedenle arıcılık 
kırsal alandaki iş gücünü üretken hale getirmenin 
yanı sıra, yok olan doğal kaynakların ekonomiye 
kazandırılmasının da en etkili yoludur. Özellikle 
kadın ve işsiz gençlere yönelik eğitim ve teşvik 
programları ile ana arı, arı sütü ve polen üretimi 
yaygınlaştırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması 
sürdürülebilir kırsal kalkınmaya önemli katkı 
sağlayacaktır.
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Sonuç ve Öneriler
Dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmasını belirli bir plan ve program içinde yürütme gereğini duyan ve planlı 
kalkınmayı daha 1930’lu yıllarda uygulamaya koyan nadir ülkelerden olan Türkiye’de arıcılık, orman köylüleri 
ve kırsal kesimin kalkınmasında ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesinde önemli bir araç olarak kullanılabilir. 
Bu amaçla, kırsal kesimlerde ve orman köylerinde yaşayan gelir düzeyi düşük ve arıcılığa meraklı insanlar kırsal 
kalkınma projeleri ile desteklenerek arıcılığa başlatılabilir. Özellikle kadın ve gençler düzenlenecek eğitim 
programları sayesinde arıcılığa özendirilip kırsal kesimlerdeki atıl işgücünden en iyi şekilde faydalanılabilir. 
Arıcılıkta yaşanan damızlık ana arı temini, alet ekipman temini ve pazarlama konuları ile ilgili sorunların 
çözümü için kırsal kesimlerdeki arıcılar için de kooperatifçilik faaliyetleri desteklenebilir ve örgütlenmeleri 
sağlanabilir. Orman köylüsünün tarım gelirleri artırılırken arıcılığa önem verilmeli ve öncelikle pazara dönük olan 
arı ürünlerinin çeşit ve miktarları artırılmalıdır. Bunun için kadın iş gücünün daha etkin değerlendirilebileceği 
arı sütü üretimi hususu değerlendirilebilir. Arıcıların orman alanlarından daha iyi faydalanabilmeleri ve orman 
alanlarının arıcılık açısından geliştirilmesi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan 
bal ormanı projeleri itinayla sürdürülmeli ve bu tür projelerin arıcılık açısından ancak uzun vadede fayda 
getireceği bilinmelidir. Bu sayede ormanlarımızın tüm ürün ve hizmetlerinden en iyi şekilde istifade edilmesi, 
organik arıcılık için uygun alanların değerlendirilmesi, gıda güvenliğinin ve sürekliliğinin devam ettirilmesi, 
halkımızın kaliteli ve doğal ürünlere ulaşması, özellikle kırsal kesimin ekonomik refahının gelişmesine katkı 
verilmesi, ürünlerin ihracat imkanlarının arttırılması hedefine ulaşılabilecektir. 
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Ormaniçi sular hakkında bazı 
karmaşıklıklara neden olabilen 
ve zaman zaman karşılaştığımız; 
ormaniçi sulardan kast edilen 
nedir? neye göre belirlenir? neresi 
ormaniçi su dur? neresi ormaniçi 
su değildir? ormaniçi suların 
belirlenme kriterleri nelerdir? 
orman içerisinde balık avlanan 
veya avlanmayan her su ormaniçi 
su mudur? ormaniçi suların 
etrafında ağaç olmak zorunda 
mıdır? gibi sorular sık sık 
sorulmaktadır.

Ormaniçi Sular

Özden YALÇIN

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi         

GDA Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğü, Elazığ

e-mail: ozden23@mynet.com

Adından da anlaşılacağı üzere ormaniçi sular, orman sayılan ve orman sınırları içerisinde yer alan sulardır. 
Bunun için ilk önce ormanın tanımını bilmek gerekir. 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesinde “Tabii 
olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır” denilmektedir. 
Ancak: sazlıklar; step nebatlariyle örtülü yerler; her çeşit dikenlikler; parklar; şehir mezarlıklarıyla kasaba ve 
köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler; sahipli 
arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler; 
orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel 
mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve 
ağaççıklarla örtülü yerler; orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi 
ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler; sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan 
fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar; sahipli arazideki 
aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince devlet ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik 
şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, 
sakızlık ve harnupluklar; funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler, 
orman sayılmamaktadır.
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan 
Amatör (Sportif ) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğin 2. Maddesindeki 
Genel Tanımlarda Ormaniçi su ”31/8/1956 tarih ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde 
tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle 
işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii 
göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile 
tesis edilen göletleri” olarak tanımlanmaktadır.

Öyleyse; ormaniçi sular “orman sayılan ve orman 
sınırları içerisinde yer alan belirli bir yatak içinde, 
eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan ve 
hiç kurumayan akarsu, göl, gölcük, dere, ırmak gibi 
sulardır. Suyun başlangıcı, tamamı veya bir kısmı 
orman sınırları içerisinde yer alıyorsa burası ormaniçi 
sular olarak değerlendirilmelidir.

Ormaniçi su kaynakları denilince ormaniçi suları 
oluşturan akarsu, göl, gölcük, dere, ırmak gibi su 
kaynakları akla gelmelidir. Yağmur ve kar sularından 
beslenen bu kaynaklarımızın; rakımları, derinlikleri, 
su sıcaklıkları ve dolayısıyla kimyasal, fiziksel ve 
biyolojik özellikleri değişkendir. Bazılarında su 
sıcaklıkları 20 ºC’ye yaklaşırken bazılarında yazın 
dahi su sıcaklığı 10 ºC’nin sürekli altındadır. Bundan 
dolayı ormaniçi sular oksijen bakımından oldukça 
zengindir. 

Ormaniçi akarsuların bazıları geniş yatak yaparak az 
eğimli, bazıları ise sürekli şelaleler oluşturarak dar ve 
derin vadiler şeklinde akarlar. 

Su Ürünleri Yönetmeliği’nde, Su Ürünleri ”Denizler, 
iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, 
dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak 
istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, 
süngerler, yumuşakçalar, kabuklular, memeliler, 
sürüngenler gibi canlılarla bunlardan imal edilen 
ürünleri” ifade etmektedir. Bu tanımlamaya göre 
ormaniçi su ürünleri ise “orman sayılan ve orman 
sınırları içerisinde yer alan iç sularımızda doğal veya 
suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, 
balıklar gibi canlılarla bunlardan imal edilen ürünler” 
olarak ifade edebiliriz. 

Ormaniçi sularda, su kaynaklarının özelliğinden 
dolayı alabalık, tatlı su kefali, sazan gibi iç su balık 
türleri yaygın olarak bulunmaktadır. En yaygın 
olarak da alabalık ve sazan türlerinin yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Ormaniçi sularda genellikle sportif olta balıkçılığı 
yapılmaktadır. Sportif olta balıkçılığıyla uğraşan 
kişilerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayınlanan 
“Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif ) Amaçlı 
Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirkülere” 
uymaları gerekmektedir. Ormaniçi sularda amatör 
balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı 
mahalli teşkilatından “Ormaniçi Sularda Dönem 
Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük 
Avlanma Fişi” almaları zorunludur.

Ormaniçi sularda gen kaynaklarını bozmadan 
yapılan ormaniçi suların balıklandırma çalışmaları 
desteklenmeli ve ormaniçi sularımızın balık stok 
tespitleri en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.
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Kelebekler bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez süslerindendir. Çeşit çeşit formları ve rengarenk kanatları ile 
öylesine güzellerdir ki onlarsız bir doğa betimlemesi neredeyse olanaksızlaşır. Hal böyleyken, doğaya bakmayı 
unutmak Türk edebiyatının kronik rahatsızlıklarından biri olduğundan belki de, örneğin Türk şiirinde kelebek 
temasına, bildiğim kadarıyla, nadiren rastlarız. Aklıma gelen sayılı örneklerden biri Özdemir Asaf ’ın Kelebek adlı 
şiiridir. Usta, sanırım bu zarif hayvanların kısa ömürlerine gönderme yaparak şöyle demektedir:

Son isteğin nedir?
Sorusu,
Çok, çok kolaydır,
İlk isteğin nedir?
Sorusundan.

Batı sanatı doğayla ve doğada var olanlarla dengeli ilişkisini kelebeklerle etkileşiminde de göstermektedir. Burada 
ilk aklıma gelen, kuşku yok, Henri Charriére’in Kelebek adını taşıyan ve yazarın yaşanmış hikayesini anlatan 
romanıdır. Bu romanın Franklin J. Schaffner’in yönetmenliğinde 1973 yılında sinamaya aktarıldığını, bu filmde 
Steve McQueen ve Dustin Hoffman’ın oyunculuklarını ayrıca anmak gerektiğini hatırlamakta yarar var. 25 
yaşında haksız bir nedenle mahkum olarak Fransız Guyanası’na gönderilen Kelebek’in buradan kaçış öyküsünü ve 
sonrasında yaşananları anlatır roman ve film. 1980’li yılların sonunda okuduğum bu romanı kitapçılarda bulmak 
mümkün olamasa da filme raflarda hala rastlanabildiğini belirtmek isterim.

Kelebek denilince akla gelmesi gereken bir diğer sanat eseri yine bir sinema filmi. “Mavi Kelebek” adını taşıyan 
bu film 2004 Kanada yapımı. Pete Mc Cormack tarafından kaleme alınan ve müziklerini Stephan Endelman’ın 
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Doğa ve Kültür:
Mavi Kelebeğin İzinde

İşte yine bahar!
Ilık ve yağmurlu bir havada yürüyüş yapmaktan daha keyifli ne olabilir? 

Hele bir de sevdiklerinizle birlikteyseniz.

Bahar insanda pek çok çağrışım yaratır. Güneş, yeşil, çiçekler, aşk… Ve tabii kelebekler.

Çünkü,
O soruyu
Kimse kimseye soramadı,
Korkusundan.

Dr. Cihan ERDÖNMEZ



33

yaptığı filmin yönetmeni Léa Pool. Film David 
Merenger isimli Kanadalı bir çocuğun başından 
geçen gerçek olayları konu alıyor.

David 16 Ağustos 1981 tarihinde Kanada’nın 
Quebec eyaletinde Coteau du Lac’ta doğmuştur. 
Altı yaşında beyin kanseri teşhisi konulan David için 
doktorlar çok kısa bir yaşam süresi kaldığını tahmin 
etmektedirler.

David’in en büyük hayali ölmeden önce yalnızca 
Güney Amerika’da sınırlı bir bölgede görülebilen 
“Mavi Kelebek”i görmek ve mümkünse yakalamaktır. 
1988 yılında “Çocukların İsteği Vakfı” (Children’s 
Wish Foundation) David’in bu hayalini 
gerçekleştirme kararı alır. Vakfın yardımlarıyla, David 
entomolog George Brossard ile birlikte Meksika’ya 
uçar. Hastalığı nedeniyle bünyesi oldukça zayıf 
düşmüş olan David, Brossard’ın yardımlarıyla büyük 
hayalini gerçekleştirerek mavi kelebeği görmeyi ve 
hatta yakalamayı başarır.

Bu güzel hikaye, elbette burada sona ermemektedir. 
David Kanada’ya geri döner. Sağlık kontrolleri 
yavaş yavaş gerçekleşen bir mucizeyi ortaya çıkarır. 
David’in kanseri gerilemektedir. Öyle ki, David 18 
yaşından itibaren hiçbir ilaç kullanmak zorunda 
kalmaz.

David yaşadığı bu mucizeden esinlenerek, amcasının 
da yardımıyla, okulları ve hastaneleri dolaşarak inanç 
ve azimle mucizelerin gerçekleşebileceği düşüncesini 
yaymaya başlamış ve halen bu çalışmalarına devam 
etmektedir.

2004 yılında gösterime giren filmde David’i 
(filmdeki adıyla Pete’i) Marc Donato, entomologu 
ise ünlü aktör William Hurt canlandırmaktadır.

Kendinizi sık sık doğanın kışkırtıcı kucağına atma 
ihtiyacı duyacağınız bu aylarda kelebeklere özel bir 
ilgi göstermeyi ihmal etmeyin sakın. Onları izleyin. 
Ne kadar zarif ve kırılgan olduklarını göreceksiniz. 
Onları izlerken David’in öyküsünü ve yaşamın 
mucizelere daima açık olduğunu da aklınızın bir 
köşesinde tutun. Birgün hepimizin buna ihtiyacı 
olacaktır.
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Kültür 
Gündemi

- Küratörlüğünü Paolo Colombo ve Levent 
Çalıkoğlu’nun yaptığı “Kayıp Cennet” 
sergisi 24 Temmuz’a kadar İstanbul 
Modern’de sanatseverlerin beğenisine 
sunuluyor.

Kayıp Cennet sergisi çağdaş sanatçıların teknolojiyi 
kullanma biçimlerini ve doğaya, hayvanlar 
dünyasına ve son yıllarda dünyayı etkileyen önemli 
ekolojik değişimlere dair bir dizi güncel konuya 
yaklaşımlarını mercek altına alıyor. 

Serginin merkezini kayıp, yitirilmiş ve belki de 
yeniden keşfedilmesi imkânsız bir doğa fikri 
oluşturuyor. Bu doğa, her koşulda kültürün 
biçimlendirdiği, dönüştürdüğü ve yerine 
alternatifinin henüz konulamadığı bir gerçeklik 
olarak tanımlanıyor. Hayvanlar dünyasıyla 
kurduğumuz ilişki biçimleri, her geçen gün giderek 
önem kazanan ekolojik dönüşümler, doğanın bir 
korunak ve yuva olarak yeniden tarifi, apokaliptik 
bir gelecek öngörüsü ekonomik bir süreç olarak 
doğadan elde ettiğimiz kazanımlar ve sonuçları 
üzerinden doğanın varlığına ulaşan farklı kuşak ve 
coğrafyalardan sanatçılar sergide bir araya geliyor.

Öte yandan, doğayı hayal gücünün kaynağı ve 
psikolojik süreçlerin itici gücü olarak etüt etmek, 
doğanın yüceliği karşısında yitip gitmek, doğanın bir 
korunak, bir yuva olarak yeniden tarifi gibi bilinçaltı 
alanlarına açılan çalışmalar da mevcut bu sergide. 
Daha da önemlisi, sergide insan doğasının, doğanın 
verili pek çok koşulunu nasıl tekrar ettiğini araştıran 
ve doğa-insan-kültür ilişkisinin benzerliklerle örülü 
olduğunu gösteren sanat çalışmaları da yer alıyor.
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kadrosunda ağırladı. Rock müzik tarihinin kilometre 
taşlarından; ‘Smoke One The Water’, ‘Child In 
Time’, ‘Perfect Strangers’, ‘Black Night’, ‘Highway 
Star’ ve 90’lı yılların en iyi şarkılarından biri olan 
‘Sometimes I Feel Like...’ gibi şarkıların yaratıcısı 
olan Deep Purple, günümüzde, grubun ‘klasik 
kadrosu’ olan ekipten, Ian Gillan, Roger Glover ve 
Ian Paice’in yanısıra, Ritchie Blackmore’un gruptan 
ayrılmasından sonra, son yılların en iyi gitar virtüözü 
olarak kabul edilen Steve Morse’u ve Jon Lord’un 
2002 yılında gruptan ayrılmasıyla Don Airey’i 
kadrosuna katan grup yoluna son hızla devam ediyor.

Deep Purple 18 Mayıs’ta Maçka Küçükçiftlik Park’ta 
unutulmaz performanslarından birinde daha İstanbul 
seyircisiyle buluşuyor!

- Efsanevi rock grubu BON JOVI 
İstanbul’a geliyor. Greatest Hits Tour 
kapsamında ülkemize gelecek Bon Jovi 8 
Temmuz 2011’de Türk Telekom Arena’da 
verecekleri konserle 18 yıl sonra tekrar 
İstanbul’da...

Kasım ayında yayınladıkları BON JOVI 
GREATEST HITS albümüyle dünya çapında 1 
numara olan grup, Greatest Hits Tour kapsamında 
Türkiye’nin yanısıra Amerika, Kanada ve tüm 
Avrupa’da sahne alacak.

- Yaz ayları 
konserler, konserler 

ise rock müzikle eş 
anlamlıdır bir bakıma. Rock 

müzik severler peşi peşine gelen 
konser haberleriyle zor bir seçim sürecine 
giriyorlar.

Sonisphere Festivali müthiş bir müzisyen 
kadrosuyla, 2. yılına hazırlanıyor!

Bu yılın en büyük heavy metal yıldızı, yaşayan en 
büyük rock gruplarından Iron Maiden! Bu dev 
festival, İstanbul’da 2011 senesi için kapasitesi 
artırılan ve tamamen yenilenen Küçükçiftlik 
Park’ta yer alacak! Ve Iron Maiden festivale tüm 
sahne prodüksiyonu ile katılıyor! SONISPHERE 
TÜRKİYE, 2011 yılına damgasını vuracak farklı 
büyük isimleri de taşımakta, bunlar: Slipknot (co-
headliner), Alice Cooper, In Flames ve Mastodon. 
Heavy Metal tutkunları 19 Haziran’da gerçekleşecek 
bu muhteşem gösteri için şimdiden yerlerini 
ayırtsalar iyi olur.

- Müzik tarihinin gelmiş geçmiş en büyük 
gruplarından, modern rock ve heavy metal 
soundunun yaratıcıları efsanevi grup Deep 
Purple Maçka Küçükçiftlik Park’ta.

“Shades of Deep Purple” isimli 1968 tarihli 
ilk kayıtlarından bu yana 100 milyonu geçen 
albüm satışı ile Deep Purple, müzik dünyasında 
efsaneleşmiş ismini “dünyanın en gürültülü grubu” 
olarak halihazırda yer aldıkları Guinness Rekorlar 
Kitabı’na da taşıdı. 40 yılı aşkın geçmişinde, 
rock müzik tarihinin en önemli virtüözlerini 
yetiştiren grup, kurucu üyelerinden olan Ritchie 
Blackmore’un yanı sıra,  David Coverdale, Glenn 
Hughes, Joe Lynn Turner, Joe Satriani gibi isimleri 
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Mektup Çar, Mart 9, 2011 01:05 tarihli. Altta bir de not düşmüş. “Bana ulaşmak isterseniz telefonum : ...” diye 
yazmış.  

Ulaştım. Otabüsle İstanbul’dan İzmit’e dedesine son görevini yapmak üzere gidiyordu. Acı olayın ayrıntılarını 
dinledim. Çok duyguluydu. Ağlıyordu. Doğrusu telefonun diğer ucunda ben de gözyaşlarımı tutamadım. 

Sonra Berit’in Gözyaşları adlı kitabımdan Efser’in sözünü ettiği bölümü buldum. Çocukluğumda Berit Dağı’nda 
tanıdığım ve yıllar sonra Çukurova’da, Osmaniye’de yerleşik yaşama geçen bir Yörük ailesinden söz ederken 
anmışım Mehmet Ali Semizoğlu’nu. Şöyle yazmışım:  

“Anası, kocası için oğluna -Bu adam beni götürmez. Sen beni Berit’e götürüp Yedi Kardeş’ten bir su içirmezsen hakkımı 
helal etmem- diyormuş. İzmit’te bir dönem müdürlüğümü de yapan ve ailesi Tarsus’ta yerleşik yaşama geçmiş olan koca 
yörük Mehmet Ali Semizoğlu’nun her içki masasının sonunda ayağa kalkarak, dua okuyacakmış gibi kendisine çeki düzen 
verip ceketinin önünü düğmeleyerek ve iri gözlerinden yaşlar dökerek çağırdığı Gâvur Dağı türküsünü anımsadım:

Sabaha dek kandilleri yanardı 
Soytarılar fırıl fırıl dönerdi 
Ha deyince beşyüz atlı inerdi 
Hani sana konan beyler nic’oldu”  

Mehmet Ali Bey Yörük müydü bilmiyorum. Fellah mıydı bilmiyorum. Türk, Kürt, Ermeni ya da başka herhangi 
bir etnik kökenli miydi bilmiyorum. Bunların hiç birisini de önemli görmüyorum. O, Mehmet Ali Semizoğlu 
idi. Onunla son kez bir Berit Dağı yolculuğumda telefonumu çaldırdığı zaman görüştüm. Kıbrıs’ta okuyan bir 
torunundan söz etti. Sesini duydum ve bir baba evlat sıcaklığı ile sohbet ettik. “Gâvur Dağları’na gidiyorum” 
dedim. “Bir emriniz var mı” dedim. Zaten hastalığı nedeniyle zor konuşuyordu. Duygulanmıştı. Yalnızca “Benim 
gözümle de bak” dedi. Arabayı çektim kenara bir güzel ağladım. Tıpkı şimdiki gibi.

Onun hakkında mesleki hiç bir şey söylemek istemiyorum. Bu konularda nasıl olsa çokça yazılıp çizilecektir. Ben 
yalnızca “O Türkiye kavakçılığının yaratıcısıydı. O BİR ANIT ORMANCIYDI” demekle yetineceğim. Işıklar 
içinde yatsın ve Türkiye ormancılarının başı sağ olsun. 09.03.2011

Prof. Dr. Osman GÖKÇE

osman.gokce@ege.edu.tr

www.osmangokce.com

Bir Anıt 
Ormancı
 “Sayın Osman Gökçe Bey,
 
Adım Efser Semizoğlu. Yüksek Orman Mühendisi Mehmet 
Ali Semizoğlu’nun torunuyum. Kendisi Tarsus doğumlu olup 
İzmit’te yıllarca Orman Müdürlüğü yapmıştır. Dedemi bu 
gece 23:00 sularında kaybettik. Sizin alttaki linkte yazan 
yazınızı okuduğumda bir Mehmet Ali Semizoğlu’dan 
bahsettiğinizi gördüm. Kendisi için “Koca yörük” sıfatını 
kullanmışsınız ve çağırdığı Gâvur Dağı türküsünden 
bahsetmişsiniz. Hani dedim “bu bir isim benzerliği mi, yoksa 
bu benim dedem mi?” Emin olmak için de size bu elektronik 
postayı atıyorum. Bu e-postanın en önemli nedenlerinden 
biri ise; dedem hayattayken, soyumuz hakkında kendisiyle 
pek konuşamamış olmamızdır. Beni bilgilendirebilirseniz 
sevinirim. Bu bir tesadüf ise de, verdiğim rahatsızlıktan ötürü 
özür dilerim.

Saygılar, 
Efser Semizoğlu”
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Herhangi bir iklim kuşağında yapılan kırsal ve kentsel amaçlı ağaçlandırma çalışmalarının, o 
bölgenin ekolojik ve kültürel özelliklerini yansıtması, kendine özgü ve farklı olması önemlidir. 
Bu durum biyolojik çeşitliliğin yanında mimari bir özgünlüktür. Kent ağaçlandırmalarında 
mevsim farklılıklarını insanlara hissettirecek ağaçlar yer alması da önemsenmelidir. Elbette 
kentli insan ilkbaharda yeşilin çeşitli tonlarını ve çiçeklenmeyi, yazın meyve oluşumunu, 
sonbaharda ise renk değişimini görmesi halinde, mevsimlerin farkına varır. Bu farklılıklar, 
onlara, kendi yaşamları dışında da hayatın devam ettiğini gösterir. İşte geyik elması, yukarıda 
saydığımız özelliklere sahip olması yanında kırsalın ve kentin olumsuz ekolojik koşullarına 
dayanıklı bir ağaç cinsidir.

Eriolobus cinsi, Gülgiller (Rosaceae) ailesine aittirler. Geyik elmasını sistematikçiler, önceleri alıcın (Crataegus), 
armudun (Pyrus), üvezin (Sorbus), elmanın bir türü olarak tanımlamışlarsa da daha sonraları ayrı bir cins olarak 
sistematikteki yerini almıştır. Bu cinsin tek türü (Eriolobus triobatus (Pair) Roeme.) Doğu Akdeniz Bölgesinde 
at elması veya geyik elması, batı Akdeniz ve Ege Bölgelerinde geyik elması adıyla tanınır. Geyik elması dünya 
üzerinde yalnızca, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Filistin, Lübnan ve İsrail’de doğal olarak bulunur. Ülkemizde 
ise Akdeniz ikliminin hakim olduğu ekolojik bölgelerde 700-1500 metreler arasında yetişir. Doğal yayılış alanı 
içerisinde, meşe, kızılçam, akçam, katran ve ardıç ormanları içerisinde tek tek, kümeler ya da gruplar halinde 
bulunur. Onu ilginç kılan cinsinin tek türü olması, çok çeşitli işlevler görmesine karşın iyi tanınmamasından 
kaynaklanır.  Her mevsim değişen yaprak rengi, yapraklarının şekli, ilginç meyve rengi ve yapısı, tepe formu, 
kabuk rengi ile peyzaj düzenlemelerin, yetiştiği alanın aşırı koşullarına dayanabilmesi, derine giden kazık kök 
sistemi nedeniyle de erozyon önleme çalışmaların, yabanıl hayvanların önemli besin kaynaklarından birisi 
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Hazin Cemal GÜLTEKİNGeyik Elması    
(Eriolobus triobatus (Pair) Roeme.)  
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olması nedeniyle de biyolojik çeşitliliğin önemli 
ağaçlarından biridir. Bunların yanında birçok 
meyve türüne altlık olabilmesi nedeniyle meyve 
fidanı üretiminde önemli bir yere sahiptir. Geyik 
elmasının yaprak ve meyveleri yöre halkı tarafından; 
şeker hastalığına, sindirim sistemi bozukluklarına, 
kanser hastalıklarına karşı ve solunum kolaylaştırıcı 
olarak yaygın olarak kullanılır. Yine, Yörükler onun 
meyvelerinden turşu, sirke ve pekmez imal ederek 
besin olarak tüketir. 

Geyik elması 6-8 m. boya ulaşabilen, narin 
görünümlü küçük bir ağaçtır. Genç sürgünler 
esmer kırmızı rengi, yaşlı gövde beyaz, esmer-
koyukahve ve derin çatlaklıdır. 5-9 cm. boyundaki 
yapraklar, 2 ya da 3 adet derin girintili, ayrıca 2 
yada 4 adet sığ girintili, üst yüzeyleri parlak yeşil, 
alt yüzleri mat yeşil, yaprak uçları sivri ve kenarları 
keskin dişlidir. Yaprak sapları, en az yaprak boyu 
kadar ya da daha uzundur. Böceklerce döllenen 
şemsiyemsi salkım halindeki çiçekler Mayıs-
Haziran aylarında yapraklanmanın ardından açar ve 
beyazdır. Sonbaharda olgunlaşan meyveler; 1.4-3.2 
cm. çapında, 1.6-4.0 cm. boyunda, önceleri yeşil 
olgunlaşınca yeşilimsi sarı renkli ve meyve sapları 
5-10 cm. uzunluktadır. Kuşlar ve diğer canlılar 
meyvelerini yer, böylece onların sindirim sisteminden 
geçen tohumların, çimlenme engeli ortadan kalkar ve 
gerekli çimlenme ortamına taşınır.  

Geyik elması ağacı varlığımız azalıyor. Bunun 
nedenleri, ülkemizde kitlesel fidan üretimi ve 
ağaçlandırma yöntemleri ortaya konmaması yanında 
orman bakımı çalışmaları esnasında tanınmayan bu 

ağaç türünün korunmaması. Ayrıca geyik elmasının 
ülkemizde yayılışı dahi tam olarak bilinmemektedir. 
Geyik elması gibi, sınırlı yaşama alanlarında var 
olan türlerin korunması varlıklarını devam ettirecek 
önlemlerin alınması çok önemli. Buna benzer türler, 
günümüzde belirli amaçlarla kullanılmakla birlikte, 
gelecekteki önemi ise henüz bilinmemekte. Bekli 
de küresel ısınmaya bağlı su kıtlığında çok derinlere 
giden kök sistemleri sayesinde meyve üretiminde 
ön plana çıkacaklar. Bu nedenle onların fidan 
üretim yöntemlerinin bilinmesi yaşam alanlarının 
genişletilmesi ve korunması önemlidir. 

Meyveler olgunlaşmaya başladıkları sonbahar 
aylarında toplanır. Toplanan meyveler bıçakla 
kesilerek tohumlar çıkartılır. Kökenlere bağlı olarak 
1 kilo meyveden 5-20 gr. arası tohum elde edilir. 
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olmak üzere diğer yumuşak çekirdekli meyveler de 
kullanılabilir.  

Ağaçlandırmalarda 1 yaşlı çıplak köklü ya da 
1-2 yaşlı tüplü fidanlar kullanılır. 1 yaşlı fidanlar 
5-10 mm. çapa ve 30-50 cm. boya ulaşır. Park ve 
bahçelerde topraklı söküm ya da saksılı fidanlar 
kullanılmalı ve en az 5-6 yaşında olmalıdır. Geyik 
elması durgun sudan hoşlanmaz. Park ve bahçelerde, 
tek başına veya grup olarak kullanılabilir.

Geyik elmasını farklı kılan özelliklerden birisi 
de onların yaprak ve meyve saplarının çok uzun 
olmasıdır. Hafif bir yel esse çeşitli yönlere dönen 
yaprak ve meyveleri ona ayrı bir güzellik katar. Ağaca 
bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbahar aylarında 
ise sarı ve kırmızının farklı tonlarında bir görünüm 
kazandırır. Bu güzelliği oturup seyretmek insanı 
ayrı dünyalara götürür. Çok derinlere giden kazık 
kök sistemi ile geyik elması yaşama sıkı sıkı bağlı 

Her bir meyvedeki tohum sayısı yine bireylere, 
popülasyona bağlı olarak 1-9 adet arasındadır. 
Tohumların 1000 tane ağırlığı ortalama 28 gramdır. 
Tohumlar çıkarmayı takiben 5-10 gün 2-4ºC 
sıcaklıkta suda bekletilir ve hemen ekilir. Kış sonu 
veya erken baharda ekilecekse tohumlara 3 ay 
soğuk nemli katlama uygulanır. Ekim derinliği 
4-6 milimetredir. Ekimi takiben telisle ya da 
organik bir malzeme ile örtüleme uygulaması 
yararlıdır. Tohumlar 6-7ºC sıcaklıkta çimlenmeye 
başlarlar. Tohumların çimlenme oranı %78-98 
arasındadır. Ekimlerde 5’li çizgi ekimi kullanılır ve 
metrekareye 10 gr. tohum ekilir. Metrekareden 50-
100 adet nitelikli fidan elde edilir. Tüplü kaplı fidan 
üretiminde ise her bir kaba 2 adet tohum ekilmesi 
yeterlidir. Geyik elmasını aşılama yöntemiyle de 
üretmek mümkündür. Temmuz, Ağustos aylarında 
uygulanan durgun göz aşısı başarılı bir yöntemdir. 
Altlık olarak kendi çöğürleri dışında başta elma 
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bir meyve ağacıdır. Yeteri kadar suyu bulamaması 
halinde Ağustos ayından itibaren yapraklarını yavaş 
yavaş kızartarak azaltır. Böylece su kaybını en aza 
indirerek yaşamını devam ettirir.

Kırsal ve kentsel peyzajda önemli bir yere sahip olan 
doğal meyve ağacımız geyik elmasının tanınması, 
mimarimiz ve kültürümüz içerisinde yerini alması 
önemli. Geyik elması tohumları, hayvanlarla yayılan 
diğer türlerde olduğu gibi, çok fazla genetik çeşitlilik 
gösterir. Aslında üzerinde çalışılması gereken 
önemli bir konu da budur. Onun, yaprak ve meyve 
özellikleri çok kısa mesafelerde değişir. Bu durun 
geyik elmasının çok yönlü kullanımına da olanak 
sağlar. Onun varlığını devam ettirebilmesi, onun 
farkına varmamıza, dolayısıyla yaşam alanlarının 
korunmasına ve varlığının artırılmasına bağlıdır. Bu 
iş, öncelikle biz orman mühendislerine düşer.    
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136–148 cm civarındadır. Kanat açıklıkları ise 
ortalama 42–46 cm’ye ulaşmaktadır. Baş, boyun ve 
göğüs kısımları turuncu kahverengi renklerdedir. 
Sırt ve kanatlar siyah, üzerleri ise enine geniş beyaz 
bantlarla süslüdür. Uzun, siyah ve üçgenimsi olan 
kuyruğun dip kısmına yakın olan bölgesinde geniş 
beyaz bir bant bulunmaktadır. Kuyruk altı tüyleri 
beyazdır. En karakteristik özelliği başında bulunan 
tepeliktir. Baştaki bu tepelikler baş rengi ile aynı 
renkte ancak uç kısımları siyah lekelidir. Genelde 
yatık olan bu tepelik tedirgin oldukları durumlarda 
yelpaze şeklinde açılmaktadır. Renkler sonbahar ve 
kış mevsiminde daha mat bir hal alarak bej ya da 
kahverengi tonlara döner. 

Erkek bireylerde kafa üstü tüyleri açık kahverengi, 
genellikle portakal rengi tonlardadır. Tepelik 
tüylerinde genellikle parlak tilki kırmızısı renkler 
görülmektedir.  Tepelik tüylerinin ucu siyahtır. Ense, 
kafa ve boyun yanı açık kum renginde, omuzlar 
ve sırt ortası siyah, kenarları ise beyazdır. Kuyruk 
sokumu tamamen beyaz olmasına karşın, kuyruk 
örtü tüyleri siyah ve kısmen beyaz kenarlıdır. Kuyruk 

STATÜSÜ

IUCN’in kırmızı liste statüsünde LC (düşük risk) 
statüsünde olan bir kuş türüdür.

MORFOLOJİSİ

Uzun kıvrık gagası, uzun ibiği ve kendine özgü 
hoş renkleri ile kolaylıkla tanınan bir kuş türüdür. 
Boyları 28 cm civarında, ağırlıkları erkekte 68 gr., 
dişide ise 59 gr. civarında olan orta büyüklükte bir 
kuştur. Kanat uzunlukları erkekte 140–153, dişide 

İBİBİK
Upupa epops 
(Linnaeus, 1758)

Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ

SİSTEMATİKTEKİ YERİ
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Tür : Upupa epops (Linnaeus, 1758)

İng  : Hoope

Alm : Wiedehopf

Frn : Huppe fasciee
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altı örtü tüyleri beyaz, kuyruk ise siyah renkte ve 
geniş beyaz enine bantlıdır. Çene gırtlak ve göğüs 
krem, şarap kırmızısı tonlardadır. El uçma örtü 
tüyleri siyah, kol altı örtü tüyleri geniş siyah ve beyaz 
bantlıdır. 

Dişiler erkelere çok benzese de gırtlak ve göğüs biraz 
daha soluk renkte olup kırmızılık daha azdır. Çene 
kısımları erkeğe oranla daha beyaz renktedir.

Gaga siyahımsı kemik renginde, ince uzun ve yay 
şeklinde kıvrıktır. Bacaklar kısa ve siyah ya da parlak 
gri renklerdedir. İris kahverengindedir.

Yumurtaları grimsi, sarımsı, zeytin rengi veya 
yeşilimsi, gözenekli ve mat 22,7–28,7x17–18,2 mm 
boyutlarındadır.

YAYILIŞI

Dünya üzerinde Britanya Adaları, İskandinavya 
ülkeleri, Rusya ve Asya’nın kuzeyi hariç tüm Avrupa, 
Asya ve Kuzey Afrika’da yaşamaktadır. Palearktik ve 
Madagaskar da dahil olmak üzere etiopik bölgede 
bulunmaktadır. Paearktik bölgede dağılış yapan 3 
farklı ırkı mevcuttur. Göçmen türlerden olup, kışı 
Büyük Sahra’nın güneyinden Ekvatora kadar olan 
bölgede geçirmektedir. Avrupa için göçmen nitelikte 
bir kuş türüdür. Bazen Orta ve Güney Avrupa’da da 
kışladığı görülmektedir. 

Yurdumuzun her tarafında yaygın olarak bulunan 
bir türdür. Yurdumuz için genellikle yaz göçmeni 
niteliğindedir. Yurdumuza Mart-Nisan ayı itibari ile 
girmeye başlarlar ve Temmuz sonundan başlayarak 
kademeli olarak Ekim sonuna kadar Afrika’ya geri 
dönerler. 

YAŞAM ALANLARI

Yaşlı ağaçların bulunduğu açık ve geniş alanlarda, 
seyrek ormanlarda, bağ ve bahçe aralarında, 
söğütlüklerde, park ve bahçelerde görmek 
mümkündür. Ayrıca kısa ve sık çalılıklar da yaşam 
alanları arasındadır. 

BESİNLERİ

Carnivor bir beslenme rejimine sahip olan ibibik 
önemli böcekçil kuşlar arasında yer almaktadır. 
Birçok böcek türünün ergin, larva ve pupalarını 
yemektedir. Besin listesini sinekler, çekirgeler, 
salyangozlar, solucanlar, örümcekler ile çeşitlendirir.  
Bazı bölgelerde, özellikle besine çok ihtiyaç 
duyduğu üreme döneminde kertenkele ve kurbağa 
ile beslendiği de gözlemlenmiştir. Besin eksikliği 
durumunda küçük tohumları da yedikleri kayıt 
edilmiştir.

Avlarını çoğunlukla toprak ve gübre yığınları 
arasında arar. Avlarını görme ve yoklama duyuları ile 
aramaktadır. Gaga yapısı ve kısa olan dili sebebiyle 
yakaladıkları böcekleri direk olarak yutamazlar. 
Gagası ile yakaladığı böceği önce yere şiddetle 
vurarak öldürürü. Daha sonra ölen böceği havaya 
atar sonra da ağzını açarak böceğin yutağa düşmesini 
sağlar. Yediği böceklerin kitin gibi sert kısımlarını 
bir süre sonra dışarı kusar bu da yuvasının çok kötü 
kokmasına sebep olmaktadır. 

 

BİYOLOJİSİ

Yuvalarını genellikle yaşlı ağaçların kavuklarına, 
toprak altındaki yarlara, deliklere ya da oyuklara, 
kaya yarıklarına yaparlar. Yuva yerlerini genellikle 
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yapılaşmalar türün Türkiye’deki popülasyonunu 
olumsuz etkilemektedir. 

YEREL ADLARI

Ülkemizde çok iyi tanınan bir kuş olduğu için 
50’den fazla yerel ada sahiptir. Osmanlı döneminde 
“ibicek” yaygın olarak kullanılmıştır. Hatta yeniçeri 
çavuşlarının rütbelerinin bu kuşun ibiğine benzemesi 
o dönemden beri bu kuşa “çavuş kuşu” denmesine 
sebep olmuştur. Eski dönemlerden günümüze 
gelen bir diğer ismi ise “hüthüt”dür. Hüthüt 
Arapça kökenli bir kelime olup Kuran-ı Kerim’de 
geçmektedir. Diğer bazı yerel adları ise şöyledir.

- Tarakçın: Kuzey Anadolu 

- Baltalı, bayramcak, çavuş kuşu, dağ horozu, darak 
kuşu, darakcin, darakçin, dogey, gosgok, gügük, 
güpbük, harman horozu, hibibik, hipop, hophop, 
hophopık, hopop, hübbuk, hübbük, hübübük, hütüt, 
hüthüt, hüthüt kuşu: Elazığ

- Ibabap, ibik, ibidik, ibikli, ibobop, kel ibik, kızlar 
çavışı, kokar ibik, kokar meke, kokar yürülük, nacaklı, 
patla baş, pipo, takgalı, taraklı, taraklı kuş, ububuk, 
übübük, yamalkan, yırıbık, yiribik, cennetkuşu, pupi: 
Van 

- Kokaribik, yiribik: Denizli 

- Namazkılan, bubukşo: Kıbrıs

 

IRKLARI

Türkiye’de yayılış gösteren tek bir ırkı bulunmaktadır.

Upupa epops epops (Linnaeus, 1758)

erkek bireyler seçer ve her sene bir başka dişi ile 
çiftleşirler. Ülkemizde çiftleşmeleri güney bölgelerde 
Nisan sonunda, kuzeyde ise Mayıs ortasından 
Temmuz başına kadar sürmektedir. Çiftleşen dişiler 
bu yuvalara 5–8 adet yumurta bırakır. Yumurtalar 
15–16 günlük bir kuluçka döneminden sonra 
açılır. Yavrular yaklaşık olarak 23–25 günlük bir 
palazlanma dönemi geçirdikten sonra uçarlar. Yeni 
bireyler bir yıllık bir gelişme döneminden sonra 
eşeysel olgunluğa ulaşabilirler. Ortalama olarak 10 yıl 
kadar yaşayabilmektedirler.

Çiftleşme dönemlerinde erkek bireyler kur yapmak 
için saklandığı yerden, ibiğini ve boyun tüylerini 
kabartarak, yüksek sesli ötüşüyle dişiyi baştan 
çıkarmaya çalışır. Dişi reaksiyon gösterir ve erkeğin 
bu çağrısına cevap verir ise, erkek birey hemen 
dişiye böcek ikram ederek, takip uçuşları ile dişiyi 
çiftleşmeye ikna etmeye çalışır, bu arada yüksek 
sesle gaklayarak yuva kovuklarını dişiye sunar. Eğer 
dişi ikna olup böyle bir yuvaya girerse, eşleşme 
tamamlanmış demektir. Ancak çiftleşme yerde 
gerçekleşir.

Günlük yaşamının çoğunu yerde besin aramak 
ya da eşinerek geçirmektedir. Yerde yürüyüşleri 
paytaktır. Yürürken aniden havalanır uzun, sakin 
ve dalgalı bir uçuşla uzaklaşır. Uçuşları adeta çok 
büyük bir kelebek görüntüsündedir. Tehlike ya 
da düşmanlarından kaçmasının yanında farklı bir 
savunma mekanizması vardır. İbibikler savunma 
ihtiyaçları duyduklarında dışkılarını düşmanlarına 
doğru fırlatabilirler. Hatta 60 cm’ye kadar isabet 
ettirdikleri görülmüştür. 

Zirai ilaçlar ve kırsal alanlardaki modern ve büyük 
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namiyle dört fakülteden mürekkep akademik bir 
müessesedir. Ders okutur, kendi sahasında ilmi ve fenni 
araştırmalar yapar, reyler ve fikirler verir ve neşriyatta 
bulunur(Çiftçi, 2008). Bu kanunun geçici dördüncü 
maddesi yenilik getirerek; Yüksek Ziraat ve Baytar ve 
Orman Mekteplerindeki Müderrislikler bu kanundaki 
Profesörlük karşılığı değildir diye açıklamıştır. Ders 
veren hoca anlamına gelen Müderrisler atamaya 
getirilir, akademik bir geçmiş aranmazdı. Yeni yasa 
Profesör olmak için akademik gereklerin yerine 
getirilmesini öngörmüştür.

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kuruluşu

2291 Sayılı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Kanunu, 10 Haziran 1933 tarihinde kabul edilmiş, 
20 Haziran 1933 tarihinde yayınmlanmıştır. 
Kanunun 1. Maddesi: Ziraat vekaletinin 
murakabesinde (Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü) 
kurulmuştur. Enstitü hükmi şahsiyetli, bağışlama 
ve vasiyetleri kabule ehil ve mülhak bütçe ile idare 
olunan bir amme müessesesidir. Enstitünün malları 
Devlet malları ve tedris ve idare uzuvları da devlet 
memurları hukukuna maliktir. 2. Maddesi: Enstitü: 
Tabii İlimler, Ziraat, Baytar ve Ziraat Sanatları 

Ahmet DEMİRTAŞ

Orman Mühendisi, 
Kırsal Çevre ve TOD üyesi
e-posta: porsugum@yahoo.com

Ormancılık 
Tarihinden -3-

Ormancılık tarihinden yazımızın konusu İstanbul’da bulunan Orman Fakültesi’nin 1933 
yılında kurulmuş olan Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlanması, 1948 yılında ise ayrılarak 
yeniden İstanbul Üniversitesine bağlanması sürecidir.  
İlk Orman Okulu 1857 yılında İstanbul’da açılmıştır. Bu okul 1880 yılında Maden Okulu 
ile birleştirilerek çalışmalarını sürdürmüştür. Halkalı Ziraat Okulu açılınca, Orman Okulu 
da 1893 yılından itibaren bu okul bünyesine katılmıştır. 1909 yılında Bahçeköy’ de Orman 
Mektebi Alisi açılmıştır. 1934 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlanan Orman Fakültesi, 
1948 yılında yeniden İstanbul’a gelerek tarihsel serüvenine noktayı koymuştur.
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Orman Fakültesi’nin Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne 
Bağlanması

2291 Sayılı Kanunda değişiklik yapılarak 
Orman Fakültesi’nin Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne 
bağlanmasını sağlayacak olan yasa tasarısının 
gerekçesinde; Orman tahsilinin ikinci devre tedrisatın 
mesleki ve tatbiki nazariyatı teşkil etmektedir. Bu 
sebeple Yüksek Ziraat Enstitüsünde ilk devre hazırlık 
derslerini bitiren efendilerin ikinci devre tahsillerine 
devamları ve orman mühendisi unvanile Devlet 
teşkilatına eklenmeleri için yüksek orman mektebine 
gönderilmeleri lazımdır. 

Bu zarurete ve tedrisatın idare usullerine 
kaynaştırılması lüzumuna binaendir ki yüksek orman 
mektebi lağvedilerek Yüksek Ziraat Enstitüsüne yeniden 
kurulan “Orman Fakültesi” ilave olunmuştur (Çiftçi, 
2008).

Bu fakültenin meslek ihtisasını veren tedrisatında 
tatbikat imkanlarında da malikiyeti için ikinci devre 
tedrisatının ormanlık bir mıntıkada yapılması ana 
maksada bağlı görülerek Yüksek Ziraat Enstitüsü 
kanununa zeyl ve kadroya eklenmek üzere tanzim 
olunan ilişik kanun layihası kadrosile birlikte 
sunulmuştur biçiminde belirtilmiştir (Çiftçi, 
2008). Tasarıda Baytar Fakültesi’nin adı Veteriner 
Fakültesi olarak değiştirilmişti. Meclisteki 
görüşmelerde en fazla bu konu tartışılmış, tasarının 
diğer maddelerinde tartışma olmamıştır. Orman 
Fakültesini Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlayan 
2524 Sayılı Kanun 18 Haziran 1934 tarihinde kabul 
edilmiş, 25 Haziran 1934 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Böylece Orman Fakültesi Yüksek 
Ziraat Enstitüsü’ne bağlanmıştır.

 Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün her fakültesinin 
diploma sınav yönetmeliği (imtihan talimatnamesi) 
hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Orman 
Mühendisleri diploma İmtihanı Talimatnamesi; 
“Ormancılık tahsili asgari sekiz sömestre devam eder. 
Talebelerin ilk imtihana girebilmeleri için asgari 4 
sömestre Ankara’da ve meslek imtihanına girebilmek 
için asgari 4 sömestre Bahçeköy’de tahsil etmiş olmaları 
lazımdır” yaptırımını getirdiğinden, Orman Fakültesi 
öğrencileri ilk iki yıl Ankara’da, son iki yıl İstanbul’ 
da okumuştur.  

2291 Sayılı Kanun ile 1934 yılında yüksek 
Ziraat Enstitüsü’ne bağlanmış olan Orman 
Fakültesi, 14 yıllık süre sonunda 30.6.1948 tarih 
ve 5234 Sayılı kanun ile İstanbul Üniversitesine 
bağlanmıştır. Yasaya ilişkin olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki görüşmeler sırasında İstanbul 
milletvekili Dr. Adnan ADIVAR söz almış; Orman 
Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’ne değil, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’ne bağlanmasını istemiştir. Bu 
istek gerçekleşmemiştir.

Yüksek Ziraat Enstitüsü 14 yıllık çalışma süresinde; 
706 Veteriner Hekim, 747 Ziraat Yüksek Mühendisi, 
530 Orman Yüksek mühendisi mezun etmiştir. 

Kaynak:

Çiftçi,C.Y. 2008 Ankara. Kuruluşunun 75. Yılında 
Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933-1948)



46

Bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 14 Nisan 2011 
tarih ve 969-5311 sayılı yazı yazarak; TMMOB 
ve bağlı 6 oda, Maliye Bakanlığı, Ankara Valiliği, 
devlet üniversiteleri, Yenimahalle Belediyesi’nin 
de içinde yer aldığı 20 kuruluşu 29 Nisan 2011 de 
toplantıya çağırmıştır. Toplantı Ankara Büyükşehir 
Belediyesi salonunda yapılmıştır. Çağrı yapılmamış 
olmasına karşın bu satırların yazarı ve Türkiye 
Ormancılar Derneği Temsilcisi de katılmıştır. 
Yönetmelik gereğince yerleşke içinde hizmet evinde 
oturanların da çağrılması gerektiği halde çağrının 
yapılmamış olduğu görülmüştür. Çevre ve Orman 
İl Müdürlüğüne ise toplantıdan bir hafta önce 
haber verilmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, TMMOB’nin başvurusu üzerine 
toplantıyı yapmak üzere Yenimahalle Belediyesini 
işaret etmesine karşın, Büyükşehir Belediyesinin 
yapmış olmasının gerekçesi ilgiller tarafından 
açıklanamamıştır. AOÇ ve bitişiğindeki 1. Derece 
Doğal ve Tarihi Sit kapsamında olan alanın 
tümünü kapsayan imar plan yapılması daha doğru 
bir yaklaşım olmasına OGM yerleşkesi alanlarda 
imar planı yapılmak istenmesinin yanlışlığına 
ve sakıncalarına işaret edilmiştir. Ormancılık 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yerleşkesi 1992 yılında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 1. derece Doğal Tarihi Sit alanı olarak ilan 
edilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve bitişiğindeki OGM yerleşkesi benzeri alanlar 
aynı biçimde 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit kapsamındadır. Alanın bu özelliği sanırım 
kurum çalışanlarının büyük çoğunluğunca bilinmemektedir. OGM 16.2.2011 tarihli bir 
yazı ile Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, TMMOB, Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün de içinde bulunduğu 14 kuruluşa çağrıda bulunmuş; yerleşkede Koruma 
Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projesi hazırlanması konusunda görüş 
alışverişinde bulunmak üzere 4.3.2011 tarihinde toplantıya çağırmıştır. Toplantının hukuka 
uygun yapılmadığı, ilgili taraflara duyuru yapılmadığı yönündeki TMMOB uyarısı dikkate 
alınmamıştır. TMMOB’ nin 23.3.2011 tarihli başvurusu üzerine, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü; 8.4.2011 tarih ve 75479 sayılı yazıyı duyuruların eksik ve yanlış yapıldığını 
belirtip gereği için Yenimahalle Belediyesi’ne, bilgi için TMMOB’ye göndermiştir.
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örgütlerinin tümünün çağrılmamış olmasının 
yanlışlığı anlatılmıştır. Ayrıca söz konusu olan 
alanın niteliği ve konumu gereği Başkent halkını 
da yakından ilgilendirdiğinden herkesin çağrılması 
gerektiği belirtilmiştir.

Toplantıya katılanların ezici çoğunluğu, duyuruların 
zamanında yapılmadığı, ilgili tarafların tümünün 
çağrılmadığını gerekçe göstererek toplantının 
yapılmamış sayılması gerektiği konusunda ısrarcı 
olmuş ve tutanak tutmuşlardır. Katılımcılarca 
önümüzdeki süreçte, OGM’ nin, Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin kararları beklenmektedir.

OGM’nin; yerleşkeyi Başbakanlığa devrettiği 
yönündeki duyumların sonrasında ve genel 
seçimlerin öncesinde imar planı yapılmasının 
gündeme getirilmiş olması; bunun da yasa ve 
yönetmeliğe uygun yürütülmemiş olması kuşkuları 
bir kat daha artırmaktadır. “Bir an önce imar planı 
yapılmalı” değilse “çivi bile çakamıyoruz” gerekçeleri 
bu acele neden sorusunu akla getirmektedir. Acaba 
yangından mal mı kaçırılıyor? Yeri gelmişken 
belirtmekte yarar var. Toplantıya “Koruma Kurulu 
üyesi ve planı yapacak birimin yetkilisiyim” diyerek 
kendini tanıtan bir kişi toplantıda uzun uzun 
konuşma yaptı. Kendisinden açıklama isteyince 
öğrendik ki; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu üyesi, ayrıca planı yapmak olan 
özel şirketin yetkilisiymiş. Kendisine; durumunun 
etik olmadığı söylendiğinde; bir engel olmadığını 
açıklayabilmiştir. Tam bu noktada meslektaşlarımızı 
tartışmaya ve konuyu açıklığa kavuşturmaya 
çağırıyorum. 

OGM’nin yerleşkede bulunan ağaçlara ilişkin olarak 
“ağaç röleve planı” yaptırdığını öğrendik. Ancak bu 
planı gören birisi çıkmadı. OGM’nin her meslekten 
çok sayıda teknik elemanı olmasına karşın, özel 
bir şirkete röleve planı yaptırmasının haklı bir 
gerekçesi olamaz. Üstelik yapılan planın eksiksiz ve 
yanlışsız olup olmadığı bilinmemektedir. Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 
ve Ağaç İşleri Mühendisliği Yetki Yasası olduğu 
yıllardır gündemi oluşturduğu belleklerdedir. Orman 

mühendisi işlendirmeyen bir şirketin ağaç röleve 
planı yapması nasıl açıklanacak? OGM yetkililerine 
soruyoruz; imar planı yapmaya kalkışmak, olmadı 
yaptırmak nereden çıktı?  Yapılacaksa neden yasa ve 
yönetmeliklere uyulmaz?

Kimsenin haberi yokken, gizlilik içinde ağaç röleve 
planı yaptırılması, ilgili taraflara çağrı yapmadan 
toplantı düzenlenmesi, Kurul üyesi olduğu halde 
özel şirket adına imar planı yapılacak olması ve bu 
çalışmanın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılmaya kalkışılması kuşku duymamıza, 
güvenimizin sarsılmasına neden olmaktadır. Bundan 
sonra yapılacak toplantıya ormancılıkla ilgili 
örgütlerimizin ve Başkent’te bulunan demokratik 
kitle örgütlerinin katılması sağlanmalıdır. 
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Çoğu kişinin vereceği yanıtı duyar gibi oluyorum; “Orman arazileri HES’çilere, madencilere, turizmcilere tahsis 
ediliyor !” Doğru; doğru ama eksik:  Orman ekosistemlerimizde, sözün gelişi, en az HES’ler, madenler, turizm 
tesisleri kadar etkileyebilecek dönüşümlere yol açabilecek çalışmalar da yapılıyor. Ne yazık ki, kamuoyunun 
“ormanlara” yönelik ilgisi, bilgisi ve dolayısıyla da duyarlılığı bu çalışmaları da dert edinebilecek düzeye 
gelmedi henüz.  Er ya da geç gelecek ama; deyiş yerindeyse, “dipten gelen dalganın” sesleri bu doğrultuda 
çünkü; en azından ben öyle olsun istiyorum.  Umarım bu değini bu sürecin daha da hızlanmasına karınca 
kararınca bir katkıda bulunabilir.

Öte yandan, sanırım biliyorsunuzdur: 2011, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı uyarınca  “Uluslararası 
Orman Yılı” olarak değerlendirilecek. Belirtildiğine göre, karar alınırken “İnsanlar İçin Ormanlar” savsözüyle 
hareket edilmiş ve “… sürdürülebilir kalkınma ve milenyum hedeflerine ulaşmada ormanların sürdürülebilir yönetimi 
ve korunmasının önemine vurgu yapmak, ormanlara ilişkin farkındalığı artırmak” amaçlanıyor. Haberlere göre 
2011 yılı boyunca bu doğrultuda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek; Çevre ve Orman Bakanlığında (ÇOB), 
bu etkinliklerin belirlenmesi, programlanması ve yürütülmesi amacıyla bir kurul oluşturulmuş. ÇOB’un yıl 
boyunca kamuoyuna neler söyleyebileceğini kestirmek hiç de zor olmasa gerek: Her etkinlikte, sözgelimi; 
ağaçlandırma çalışmalarında kırılan rekorları, orman yangınlarının söndürülmesindeki üstün (!) başarıları, 
“devlet ormancılığından millet ormancılığına geçilmesini”, ormanların “rehabilitasyonu” vb çalışmaları, 
deyiş yerindeyse “ballandıra ballandıra” anlatılacaktır. Doğaldır ki, bu etkinlikler sırasında, sözgelimi; “2B 
ucubesi”, özel olarak koruma altına alınmış orman ekosistemlerinin bile maden, turizm, enerji, spor tesisi 
vb yatırımcıların yol geçen hanına çevrilmesi; “devlet ormanı” sayılan yerlerin özel badem, kestane, ceviz, 
kuşburnu, melengiç, alıç, ahlat tarlalarına dönüştürülmesi, Anayasanın 169. maddesine karşın devlet 
ormancılığı düzeninin özelleştirilmesi vb uygulamaların yol açtığı yıkımlardan ve dönüşümlerden hemen 
hemen hiç söz edilmeyecek. “Hiç söz edilmeyecek” diyorum, çünkü, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 
web sayfasında  açıklanan “2011 Uluslararası Orman Yılı Eylem Planı”nda bu türden tartışmaların da 
yapılabileceğini düşündürtebilecek hiçbir etkinliğe yer verilmemiştir.

Ben de “durumdan vazife” çıkararak “Ormanlarımda neler oluyor?” sorusunu tartışmaya açmayı görev saydım.  
Bu değini “2B” “orman popülizminden” vb takıntılardan bir an olsun kurtulmaya katkıda bulunabilirse, ne 
mutlu bana…

Yücel ÇAĞLAR

Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU’nun anısına saygılarımla

Ormanlarımız da 
Değişiyor

Yücel ÇAĞLAR
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alışkanlığın bir ürünü müdür acaba? <<- Ne var 
bunda?>> deyip geçmemek gerek bence.

“Orman” deyince…

Evet, “orman” deyince, çoğunlukla ağaç ve ağaççık 
topluluğu akla geliyor. Biraz bilgisi olanlar ise  
“temel öğesi ağaç ve ağaççıklar olan karasal bir ekosistem” 
olarak tanımlıyor ormanları. Kimi eksiklikleri 
olsa da iki açıklama biçimi ekolojik olarak yanlış 
değil kuşkusuz. Ancaaaak, “orman” deyince başka 
açıklamaların da yapılması gerekiyor. Özellikle, 
“ormanların” başına gelenlerin doğru anlaşılabilmesi 
için iki boyutlu bir tanımın yapılması kaçınılmaz 
oluyor. “Orman” deyince, söz gelimi;  “ ‘Üretici 
Varlık’ Olarak Orman Ekosistemleri” ve “Arazi/
Alan Olarak ‘Orman’ Sayılan Yerler” ayrımı 
yapılabilir; dahası, ülkemiz özelinde yapılması 
gerekir. Böylesi bir ayrım şöyle ayrıntılaştırılabilir:

i) “Üretici Varlık” Olarak Orman 
Ekosistemleri:
Orman ekosistemleri, deyiş yerindeyse, istense de 
istenmese de çeşitli nitelik ve nicelikte ürün ve 
hizmetleri eşzamanlı olarak üretmektedir. Başka 
bir söyleyişle, orman ekosistemleri,  uygun ekolojik 
koşullarda üretim etmeni işlevini gören varlıklardır. 
Açıktır ki bu boyutta, başta ağaç ve ağaççıklar olmak 
üzere bitkilerin, mikro ve makro canlıların, suların vb 
öğelerin yanı sıra ormanların üretim gücü üzerinde 
etkili olan öğeleriyle arazi de [toprak yapısı, yeryüzü 
biçimi, yersel konumu (enlem ve boylam, denizden 
yükseklik, yöney)]  yer almaktadır. Öte yandan, bu 
boyuttaki karar süreçleri;    
(i) ülkenin ya da bölgenin arazi/alan yönetimi ile 
ilgili karar süreçlerinden görece olarak bağımsızdır; 
(ii) orman ekosistemlerinden istenilen nitelik 
ve nicelikte ürün ve hizmetlerin devamlı olarak 
üretilmesi ile    
iii) orman ekosistemlerinin korunması, veriminin 
artırılması amacına yöneliktir.

Bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, 
orman ekosistemleri için;
- Ormanlar birbirleriyle yönü ve şiddeti zamana ve 

ortama göre değişebilen ilişkiler içinde bulunan, 

Birleşmiş Milletler baltayı taşa vuruyor…

Gerçekten de: “Uluslararası Orman Yılı”nın 
alt başlığı ya da konusu dikkatinizi çekti mi, 
bilmiyorum:  “İnsanlar İçin Ormanlar”; hem de 
2010’lu yılların başında! Peki; bunca söz boşuna 
mı söylendi, çok sayıda anlaşma boşuna mı yapıldı? 
Eğer “doğa” bir bütün ve orman ekosistemleri de 
bu bütünün uygun koşullardaki parçalarından biri; 
ormanlar da gerçekten bir ekosistem ise eğer, orman 
ekosistemleri, mülkiyeti kimin elinde bulunursa 
bulunsun, niteliği ne olursa olsun, her anlamda 
kamusal varlıklardır. İnsanlar da aynı bütünün bir 
parçası ise eğer “insanlar için ormanlar” savsözünün 
hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacaktır; olabilir 
mi? “Olabilir” denilebilecekse eğer, bunun orman 
ekosistemlerinin, dışında ve/veya uzağında yaşayanlar 
bir yana, içindeki öteki varlıklar için hiçbir anlamı 
olabilecek midir?

Öte yandan, “İnsanlar İçin Ormanlar” savsözü 
öylesine çetin soruları akla getiriyor ki ki… Örneğin;

- Hangi ülkelerdeki hangi ormanlar hangi 
ülkelerdeki “insanlar için”?

- Ülkenin hangi bölgesindeki hangi ormanların 
nereleri ve  kadarı hangi toplumsal sınıftan “insanlar 
için”?

- Ülkenin hangi bölgesindeki hangi ormanlar hangi 
yatırımcı “insanlar için”?

Bu türden konuların Birleşmiş Milletler (BM) 
kararı uyarınca düzenlenecek etkinlikler sırasında 
sorgulanması beklenemez kuşkusuz; özellikle de 
ülkemizde ve yine özellikle ÇOB ve/veya Orman 
Genel Müdürlüğünün (OGM) hazırladığı “eylem 
planlarında”. Tamam, BM, deyim yerindeyse  
“baltayı taşa vurmuş”, yüzlerce belki de binlerce 
yıllık alışkanlıkla insan merkezli yaklaşımını 2010’lu 
yıllarda da sürdürmüş olabilir. Ben, daha çok, bu 
alışkanlığın sürdürülmesini kimlerin görmezden 
geleceğini merak ediyorum.

Sonra; geçerken aklıma geldi: “İnsanlar İçin 
Ormanlar” savsözünün 2010’lu yıllarda, hem de BM 
tarafından öne sürülmesi yalnızca binlerce yıllık 
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edilmesiyle sınırlı bir düzlemde yerine getirilmeye 
çalışılmaktadır. Doğrusu, bu doğrultudaki çabalar, 
sağ olsaydı Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU’nu 
mutlu kılacak özverilerle yürütülmekte, kimi 
durumlarda başarılı da olmaktadır. Ancak, orman 
ekosistemlerinde yürütülen çalışmaların yol açtığı 
ekolojik, ekonomik, toplumsal ve dolayısıyla siyasal 
değişme ve gelişmeler henüz bu çabaların gündemine 
henüz giremedi. Oysa bu değişme ve gelişmeler, 
başta orman ekosistemlerinin yapısal özellikleri 
olmak üzere, ekolojik koşullarda görece olarak daha 
kalıcı, çoğu durumda geriye dönülmesi olanaksız 
değişmelere de yol açabiliyor.  Üstelik, bu değişme 
ve gelişmelere yol açabilen etkinlikler için göz ardı 
edilemeyecek boyutlarda kamusal kaynak kullanılıyor.

Açıktır ki, bu türden genel geçer ekolojik 
gerçekliklerin algılanması ve karar süreçlerinde göz 
önünde bulundurulma biçimi ve düzeyinin ekonomi 
politik temelleri de vardır. Ancak, ülkemizde bu 
temellerdeki değişme ve gelişmeler ülkemizde 
duyarlı kamuoyunun da tartışma gündemine henüz 
gelememiştir. Bu durum, doğal olarak, ormancılık 
alanında olup bitenlerin, başka bir söyleyişle 
yapılanların ve/veya yapılamayanların gerektiğince 
tartışılamamasına da yol açmaktadır.

ii) Hukuksal Olarak “Orman” Sayılan 
Araziler
Herhangi bir yerin “orman” sayılıp sayılmaması, 
belki de yalnızca ülkemizde, her zaman tartışma 
alanlarından birisi olmaktadır. Örneğin, başta Orman 
Kanunu olmak üzere ilgili hukuksal düzenlemelerin 
nerelerin “orman” sayılıp sayılmamasıyla ilgili 
maddelerinin değiştirilmesi hemen hemen tüm 
siyasal iktidarların önde gelen çabalarından biri 
olmuştur. Neden acaba? Ne yazık ki ülkemizde, 
bu sorunun yanıtlanmasına yönelik çabalara da 
gerektiğince girilmemiştir. Başka bir söyleyişle; 
günümüzde orman ekosistemlerine herhangi 

sonsuz sayıda alt sistemden oluşmuş, canlı 
sistemlerdir.

- Ormanlar, varlığı ve yokluğu ile nitelik ve niceliği 
cins, tür, sınıf ayrımı yapmaksızın, tüm canlıları 
etkileyebilen varlıklardır. 

- Ormanlar doğrudan ve dolaylı etkileri, doğrudan 
ve dolaylı olarak etkilenmesi herhangi bir mülkiyet 
biçimi ve sınırıyla sınırlandırılamayan oluşumlardır.

- Dolayısıyla, orman ekosistemleri tüm canlıların ve 
bu arada da tüm insanların ortak varlıklarıdır.

çıkarımları öne sürülebilir. Bu çıkarımlar 
benimseniyorsa eğer, orman ekosistemleri için 
rahatlıkla  “bizim ormanlarımız” denebilir ve bu, hiç 
de gereksiz bir abartma sayılmaz. Yine bu çıkarımlar 
benimseniyorsa eğer, kimlerin mülkiyetinde olursa 
olsun orman ekosistemleri ile doğrudan ve dolaylı 
olarak ilgili tüm kararların demokratik süreçler 
içinde alınması ve uygulanması temel ilke olmaktadır. 
Böylesi bir ilkeden hareket edildiğinde örneğin, 
BM’nin “İnsanlar İçin Ormanlar” söyleminde olduğu 
gibi, bu süreçlerin yalnızca insan odaklı olmaması 
gerekmez. İlginçtir, ülkemizde, 1982 Anayasasının 
169. maddesinde bu doğrultuda düzenlenmiş 
yaptırımlara da yer verilmiştir. Örneğin, bu maddede;
- Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
- Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. 

Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir 
ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına 
konu olamaz

yaptırımlarına da yer verilmiştir1. Doğaldır 
ki, bu yaptırımların olanaklı kıldığı yurttaşlık 
görevlerinden birisi de orman ekosistemlerinde 
tüm olup bitenlerin izlenmesi, kamu yararı ile 
çelişecek her türlü uygulamaya, bu doğrultudaki 
ormancılık çalışmalarına da karşı durulmasıdır. Bu 
görev şimdilik “devlet ormanı” sayılan yerlerden 
başta turizm ve madencilik olmak üzere çeşitli 
ormancılık dışı çeşitli etkinlikler için arazi tahsis 

1- *Bilindiği gibi, aynı maddeyle; “Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine 
tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerler…”in “orman” sayılmaması da olanaklı kılınmıştır. Gülünç…

*Sanıyorum biliniyor; ülkemizde orman ekosistemleri yönetim amaçları ve mülkiyet yapısı dışında; işletme biçimlerine 
göre “koru” ve “baltalık”; ağaç türlerinin çeşitliliğine göre “karışık” ve “saf”, ağaç türlerine göre “geniş yapraklı” (kışın 
yaprağını döken) ve “ibre yapraklı”” (kışın yaprağını dökmeyen) ve ağaçlarının tepelerinin gökyüzünü örtme oranına 
göre ya da başka bir açıklamaya göre de birim alandaki odun varlığı “normal (ya da ‘verimli’)” ve “bozuk (ya da ‘verimsiz’” 
ormanlar olarak ayrılıyor. Dolayısıyla ülkemizde; örneğin “doğal/insan eliyle oluşturulmuş”, “yüksek dağ”, “su basar” vb 
özgün yapısal özelliklere sahip orman ekosistemlerindeki değişimler gerektiğince ayrıntılı olarak izlenemiyor ne yazık 
ki
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ki, ülkemizde, herhangi bir yerin “orman” sayılıp 
sayılmayacağı, böylesi bir karar süreci işletilerek 
belirlenmemekte; çoğunlukla siyasal iktidarların 
amaçlarına uygun hukuksal tanımlar belirleyici 
olmaktadır. Sözgelimi; “orman” sayılabilecek 
yerler, 1956 yılında çıkarılan 6831 sayılı Orman 
Kanunu’nun şimdilerde de yürürlükte bulunan 1. 
maddesinin ilk fıkrasında; ““Tabii olarak yetişen veya 
emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri 
ile birlikte orman sayılır.” biçiminde tanımlanmıştır. 
Buna karşılık “orman” sayılmayacak yerler ise, aynı 
maddenin ikinci fıkrasında 11 bentte açıklanmıştır. 
Ek olarak, aynı yasanın 2. maddesinde de “orman” 
sayılmayabilecek yerler belirtilmiştir. Bu noktada “söz 
konusu yasanın en çok hangi maddesinin değiştirildiği” 
sorusunun yanıtını kestirmek çok güç olmasa gerek: 
Evet evet; 1. maddesinin ikinci fıkrası ile 2. maddesi !  
Ayrıca herhangi bir yerin “orman” sayılıp sayılmaması 
ve “orman” sayılan yerlerin sınırlarını belirleyen 
orman kadastrosu işlemleriyle ilgili olarak Orman 
Kanunu’nun 7-12. maddeleri ile 3402 sayılı Kadastro 
Kanunu’nun 4. maddesinde yapılan değişikliklerin 
de bu bağlamda gözden kaçırılmaması gerekiyor. 
Öte yandan, yine kolaylıkla kestirilebileceği gibi, bu 
değişikliklerin tümü de “orman” sayılabilecek yerlerin 
daraltılması yönünde olmuştur2. 

xxx

Yukarıda özetleyerek aktarmaya çalıştığım 
gerçeklikler göz önünde bulundurulduğunda;
- orman ekosistemlerinin yapısal özelliklerinin 
de her türlü insan etkinliğiyle ve doğal nedenlerle 
değiştiği; bu değişimin niteliği ile hızının zamana, 
yere ve etmenlere niteliğine ve etki süresine göre 
farklı olduğu;
- hukuksal olarak “orman” sayılan her yerde orman 
ekosisteminin olmayabileceği, buna karşılık orman 
ekosistemi bulunan bir yerin de hukuksal olarak 
“orman” sayılmayabileceği;
- “orman” sayılabilecek (ve/veya sayılmayabilecek) 
yerlerin tanımlanmasının temelde bir arazi kullanım 
biçimi kararı olduğu ve bu kararın da yine temelde 
egemen sınıfların beklentilerine göre biçimlendiği;
- “orman” sayılan yerlerdeki orman ekosistemlerinin 
yönetiminin; i) ekolojik ve teknik; ii)  ekonomi 

bir biçimde zarar verebileceği ve/veya “orman” 
sayılan alanları daraltabileceği düşünülen özellikle 
ormancılık dışı etkinlikler konusunda bir duyarlılığın 
oluştuğu söylenebilir. Ancak, siyasal iktidarların söz 
konusu yönelimlerinin ekonomi politik temelleri 
de, bu duyarlılığın gündemine henüz gerektiğince 
girememiştir. Oysa, herhangi bir yerin “orman” sayılıp 
sayılmaması, temelde, yalnızca ekolojik değil aynı 
zamanda ekonomi politik bir karar alanıdır da. Bu 
son derece yalın gerçeklik şöylece açıklanabilir:

Herhangi bir hukuksal “orman” tanımı temel alınarak 
“orman” sayılan yerler, üzerinde  orman ekosistemi 
olsun ya da olmasın, aynı zamanda bir yer ya da 
arazi, bir yüzeydir; ülke ya da bölgenin ya da yüzeyin 
bir kısmıdır. Bu kısım, doğal olarak oluşmuş ve/
veya emekle oluşturulmuş orman ekosistemleriyle 
kaplı olabileceği gibi, herhangi bir yolla orman 
yetiştirilmek üzere ayrılmış da olabilir. Açıktır ki, 
bu boyuttaki karar süreçleri ülkenin ya da bölgenin 
arazi/alan yönetimi ile ilgili karar süreçlerinin 
bir boyutudur; daha doğrusu, öyle olması gerekir. 
Kamu yararının en çoklanması amaçlandığında bu 
gereğin dört aşamalı bir karar süreci işletilerek yerine 
getirilmesi yöntemsel bir zorunluluktur: 

Ülkenin/bölgenin/yörenin ekolojik koşulları 
ile toplumsal sınıf ve katmanların ormanlardan 
sağlanabilecek ürün ve hizmetlere yönelik 
gereksinmesinin nitelik ve niceliği 
Ekolojik koşulların gereğinin yerine getirilmesi 
ve farklı toplumsal sınıf ve katmanların 
gereksinmesini karşılamak üzere ülkenin 
nerelerinde, ne kadar alanın ormancılığa 
ayrılabileceği ve de ayrılması gerektiği.
Ormancılığa ayrılmış ve ayrılacak arazilerin 
neresinde, ne amaçla ormancılık yapılabileceği ve 
de yapılması gerektiği.
Ormancılık çalışmalarının hangi üretim biçimiyle, 
ne türden üretim ilişkileri içinde “en uygun biçimde 
ve düzeyde” gerçekleştirilebileceği.

Böylesi bir yaklaşım yeğlendiğinde, herhangi bir 
yerin “orman” sayılıp sayılmaması ile ilgili karar 
evreninin ekolojik olmasının yanı sıra ekonomik, 
toplumsal ve dolayısıyla da siyasal boyutlarının 
olduğu gerçeği daha kolay kavranabilecektir. Ne var 

2- Oysa Anayasanın “Kamulaştırma” başlığı altındaki 46. maddesiyle “…yeni ormanların yetiştirilmesi…” için 
kamulaştırma yapılabilmesi de olanaklı kılınmıştır. Ayrıca, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 3. maddesinde de 
“Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine 
yarayacak veya tarihi, bedii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın 
hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınmasına… karar verilebilir” 
yaptırımına yer verilmiştir. “- Peki, verilmiştir de ne olmuştur?” derseniz eğer, hiç; bu doğrultuda hemen hemen hiçbir 
uygulama yapılmamıştır.,



Orman ekosistemlerinde ve “orman” sayılan 
yerlerdeki değişmelerin temel boyutları aşağıda 
şekilde özetlenmiştir:

Orman Ekosistemlerindeki Değişmenin Temel 
Boyutları

Ne var ki, ülkemizde orman ekosistemlerindeki 
değişmelerin tüm boyutlarıyla sergilenebilme 
olanağı yoktur. Yine de, OGM’nin “orman 
envanteri” çalışmalarından yararlanılarak, orman 
ekosistemlerinin ve “orman” sayılan yerlerin, 
sözgelimi; 
i) ağaç türü bileşimi, 
ii) ağaçların sıklığı ile ortalama çapı, yaşı ve boyu,
iii) genişliği, 
iv) odun varlığı, 
v) odun varlığındaki yıllık artış vb fiziksel özellikleri 
ile 
vi) mülkiyet yapısı vb özelliklerindeki değişmeler 
incelenebilmektedir3. Bu nedenledir ki “orman” 
sayılan yerlerde, özellikle de orman ekosistemlerinde 
nelerin olup bitiği hemen hemen hiç tartışılmıyor. 
Oysa, “ormanlarımızda” yalnızca çeşitli ormancılık 
dışı kullanımlara arazi tahsis edilmiyor; çok daha 
önemlisi, “ormanlarımızın” yapısal özelliklerinin 
değişmesine yol açan etkinlikler de yapılıyor. 
Üstelik, bakanlar bir yana ilgili teknokrat ve 

politik boyutlarının olduğu;

daha kolay kavranabilecektir. 

Orman ekosistemlerindeki değişim çok 
boyutludur…

Daha önce de belirttiğim gibi, orman ekosistemleri 
bir yandan doğal olarak ve bir yandan da insan 
etkinliklerinin etkisiyle çeşitli doğrultularda ve 
hızlarda değişebilen varlıklardır. Ancak, insanların 
orman ekosistemlerinden yararlanmaya başlamasıyla 
birlikte bu değişim yeni boyutlar kazanmış; başta 
ormancılık olmak üzere insanların etkileriyle 
gündeme gelen değişimler giderek doğal nedenlerle 
olagelen değişimlerin önünde geçmiş ve belirleyici 
olmuştur. Ormancılık etkinliklerinin belirleyici 
olduğu değişimlerin sonuçları ise çoğunlukla çok 
uzun zaman sonra ortaya çıkabilmekte; bir kez 
ortaya çıktıktan sonra da, deyiş yerindeyse geri 
dönülmesi çoğu durumda olanaksız olmaktadır. Bu 
nedenle, orman ekosistemlerinde, özellikle insanların 
doğrudan ve dolaylı etkileriyle ortaya çıkan 
değişimler yaşamsal önem sahiptir.
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3- En son 2008 yılında yeniden düzenlen Orman 
Amenajman Yönetmeliği’nin 13. maddesine 
göre tam sekiz konuda “envanter” yapılacak; 
yapılabildiğinde bu türden veriler de üretilebilecek; 
“umarım.”  Ancak, bunlar bir yana, orman 
ekosistemlerinin ekolojik koşullarını ortaya 
koyacak “yetişme muhiti envanteri” bile yapılmıyor; 
hem de ilgili yönetmelikte yapılmasını gerektiren 
yaptırımlara karşın… Şimdi, kalkıp da bana; <<- 
Peki, “yetişme ortamı envanteri” de yapılmıyorsa 
eğer orman ekosistemlerinin neresinde hangi teknik 
işlemlerin ne zaman yapılabileceğine nasıl karar 
verilebiliyor?>> diye sormayın; bilmiyorum! Öte 
yandan, 1999 yılında başlatılan ve şimdiye değin 
2006 ve 2008 yıllarının yazanakları yayımlanan 
“Orman Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Orman 
Yönetimi Kriter ve Göstergeler”  çalışmaları ise orman 
ekosistemlerindeki değişimleri bu bağlamda sözü 
edilen kapsamda izleme olanağı vermiyor. Ancak 
yine de bu çalışmalar, deyiş yerindeyse, “koyunun 
olmadığı yerde abdurrahman çelebi” sayılabilir.
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bürokratlar bile bu etkinliklerin başında gelen 
orman yetiştirme çalışmaların genişliğini, dikilen 
fidan ve/veya ekilen tohum sayısındaki artışları öne 
sürülerek övünebiliyor da4. Çoğunluğu “ağaç dikme” 
fetişizmini hâlâ aşamamış duyarlı yurttaşlarımız da 
bu çalışmaları destekleyebiliyor, övüntülere alkış 
tutabiliyor. Ek olarak, ne yazık ki yalnızca ormancılık 
dışı kamuoyu değil ormancılık öğretim ve araştırma 
kuruluşları ile meslek örgütleri de “ormanlarımızdaki” 
değişimleri ve bu değişimlerin olası sonuçlarını tüm 
boyutlarıyla sorgulamıyor. Sorgulamadığı için de, 
ilgili teknokrat ve bürokratlar ülke yüzeyinin dörtte 
birinde, hem de “ormanlarımızda” istedikleri gibi at 
koşturabiliyorlar. 

Orman ekosistemlerimiz ağaç ve ağaççık türleri 
yönünden son derece varsıldır…

Ağaç ve ağaççık türü çeşitliliği, orman 
ekosistemlerinin yapısal özelliklerindeki değişimlerin 
görece olarak en kolay izlenebilecek boyutudur. 
Ancak, ülkemizde bu boyuta indirgenmiş bir izleme 
sırasında bile çeşitli güçlüklerin aşılması gerekir. 
Çünkü, ülkemizdeki orman ekosistemlerinde çok 
sayıda ağaç ve ağaççık türü doğal olarak yetişebiliyor. 
İşte kimileri:

Çamlar: Sarıçam (Pinus sylvestris),   
kızılçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra),  
halepçamı (Pinus halepensis) ve  fıstıkçamı (Pinus   
pinea).

Göknarlar: Doğu karadeniz göknarı (Abies 
nordmanniana), batı karadeniz ya da Uludağ göknarı  
(Abies bornmülleriana), kazdağı göknarı (Abies equi-
trojani) ve toros  göknarı (Abies  cilicica).

Kayınlar: Doğu kayını (Fagus orientalis) ve batı 
kayını (Fagus sylvatica).

Gürgenler: Doğu gürgeni (Carpinus orientalis) ve adi 
gürgen (C. betulus).

Ardıçlar: Juniperus excelsa; üç alt türüyle J. communis 
( J.communis ssp. communis ve ssp. hemispheaerica ile 
ssp. nana); iki alt türüyle J. oxycedrus ( J.oxycedrus.ssp. 
macrocarpa ve ssp.oxycedrus); J.foetidissima; J.phoenicea;  
J.sabina;)

Meşeler: Saçlımeşe (Quercus cerris), sapsızmeşe 
(Q.petraea), bozpırnal (Q.aucheri), iran palamutmeşesi 
(Q. brantii), macarmeşesi (Q.frainetto), tüylümeşe  (Q. 
pubescens), pırnalmeşesi (Q.ilex), saplımeşe (Q.Robur), 
anadolu palamutmeşesi (Q.ithaburensis), kasnakmeşesi 
(Q.vulcanica), kermesmeşesi (Q.coccifera), 
ıstrancameşesi (Q. hartwissiana), mazımeşesi 
(Q.infectoria), lübnanmeşesi (Q.libani), ispirmeşesi 
(Q. Macranthera), makedonyameşesi  (Q.trojana), 
doğukaradeniz meşesi (Q.pontica), yalancı tüylümeşe  
(Q.virgiliana ).

Akçaağaçlar: Acer trautvetteri, A. cappadocicum, A. 
Platanoides, A.campestre; A. Hyrcanum,   A.divergens, A. 
Monspessulanum, A. Tataricum.

Ötekiler: Doğu ladini (Picea orientalis ); toros sediri 
(Cedrus libani); ıhlamurlar (Tilia rubra, T.argentea,  T. 
Cordata, T. platyphyllos); anadolu kestanesi (Castanea  
sativa), kayacık (Ostrya carpinifolia), porsuk (Taxus 
baccata), şimşirler (Buxus sempervirens ve B.balearica); 
kızılağaçlar (Alnus glutinosa ve A.orientalis), 
dışbudaklar  (Fraxinus angustifolia; F.ornus  ve 
F.excelsior);  karağaçlar (Ulmus minor; U. glabra ve 
U.laevis); fındıklar (Corylus colurna ve C.  avellana); 
titrek kavak (Populus tremula); huşlar (Betula 
litwinowii; B. Medwediewii; B.pendula ve B.recurvata); 
üvezler (Sorbus aucuparia, S.caucasica, S.domestica, 
S.torminalis; S.umbellata ve ötekiler); sarı, pembe, 
beyaz ve mor çiçekli orman gülleri (Rhododendron 
caucasicum, R.luteum, R.ponticum, R.smirnowii, 
R.ungernii):

Açıktır ki, orman ekosistemlerinin varsıllığının tek 
göstergesi de ağaç ve ağaççık türü çeşitliliği değildir. 
Yanı sıra; ağaç ve ağaççık türlerinin yaş, çap, boy, 
sıklık, tabakalılık, tür karışıklık vb fiziksel özellikleri 
ve yersel dağılımı; yabanıl yaşam, otsu bitkiler vb 
varlıkların çeşitliliği de en az ağaç ve ağaççık türü 
çeşitliliği denli önem taşımaktadır. Ancak, ne yazık ki 
ülkemizdeki yapılagelen orman envanteri çalışmaları 
sırasında da yalnızca çamlara ilişkin veriler “tür”; 
öteki ağaç ve ağaççıkları ile ilgili veriler ise “cins” 
düzeyinde üretilmektedir.
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4- Örneğin Çevre ve Orman Bakanı; “Şu anda 
biz ağaçlandırma ve erozyon kontrolü konusunda 
dünya lideriyiz. Oran itibariyle baktığımızda ıslah 
ettiğimiz, ağaçlandırdığımız alana baktığımızda 
dünya birincisiyiz.”  vb, bir yanıyla gerçek dışı 
bir yanıyla da yanlış açıklamalar yapabiliyor (6 
Şubat 2011 tarihli Cumhuriyet Gazetesi). Deyiş 
yerindeyse, “ört ki ölem”!
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Çizelge 1: Orman Ekosistemlerinin Genişliğindeki Değişmeler

Öte yandan, bu genişlemenin, “orman” sayılan yaklaşık 500 bin hektar 
alanın “orman vasfını yitirmiştir” gerekçesiyle “2B” uygulamalarıyla 
artık orman sayılmamasına karşın gerçekleştiği; söz konusu 
değişmenin yersel olarak farklı düzeylerde ve yönlerde olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır.

Orman ekosistemlerinin yapısal özelliklerinde yaşamsal önemde 
değişimler oluyor…

Orman ekosistemlerinin yapısal özelliklerindeki değişimlerin tüm 
boyutlarıyla izlenebilmesi çok zorlu bir uğraştır. Varlık, yapı ve süreç 
çeşitliliğine koşut olarak bu zorluk daha da artıyor. Ek olarak; “orman” 
sayılan yerlerin tanımı ile ormancılık çalışmalarını düzenleyen hukuksal 
düzenlemelerin ve teknik uygulamaların sıkça değiştirilmesi söz konusu 
değişimlerin belirlenebilmesini içinden çıkılamaz duruma getirebiliyor. Tüm 
bu zorluklara karşın orman ekosistemlerinin sınırlı düzeyde de olsa ağaç 
ve ağaççık türü çeşitliliği, genişliği, yersel dağılımı, “odun” verim gücü vb 
özelliklerindeki değişmelerin izlenebilmesi olanaklıdır. 

Öte yandan; kamuoyunda ülkemizde ormanlarımızın giderek azaldığı yaygın 
bir kanıdır. Bu kanı hangi verilere dayanıyor, bilmiyorum. Sanırım orman 
ekosistemlerinin yanması ve/veya yakılması, tarlaya ve/veya yerleşme yerine 
dönüştürülmesi, gerektiğince yapılamayan ormancılık çalışmaları nedeniyle 
kendini bir daha yenileyememesi, “orman” sayılan yerlerin ormancılık dışı 
kullanımlara tahsis edilmesi, başta ünlü “2B” olmak üzere “orman” saymama 
uygulamaları bu kanıya yol açıyor olabilir. Doğrudur; bu türden nedenlerle 
orman ekosistemleri yok edilebiliyor ve/veya “orman” sayılan yerler artık “orman” sayılmıyor. Ancak, ülkemizde 
bir yandan da yeni orman ekosistemleri oluşturma ve “verimsiz” sayılan orman ekosistemlerini daha “verimli” 
duruma getirme çalışmaları da yapılıyor. Bu amaçla kurulmuş genel müdürlükler var ve bu genel müdürlüklerde 
binlerce teknik personel işlendiriliyor, hiç azımsanmayacak boyutta kaynaklar harcanıyor. Dolayısıyla, “orman” 
sayılan yerlerin, özellikle de orman ekosistemlerinin yapısal özelliklerinde yaşamsal önemde değişiklikler 
yapılıyor. Ek olarak, “orman” sayılan yerlerde doğal etmenlerin yol açtığı kimi değişiklikler de oluyor. Bu 
değişimlerin kimi boyutları veri olanakları elverdiğince aşağıda sergilenmiştir:  

Orman 
Ekosistemlerinin  

Niteliği

Yıllar Değişme
1970=1001970’li Yıllar 2000’li Yıllar

“Bozuk” Hektar 11 342 839 10 567 526 93,2
% 56,2 49,9

“Normal” Hektar 8 856 457 10 621 221 119,9
% 43,8 50,1

TOPLAM Hektar 20 199 296 21 188 747 104,9
% 100,0 100,0

i) Orman ekosistemlerinin alanları 
genişlemiştir:

Evet, ülkemizde orman ekosistemlerinin 
genişliği artmıştır! Daha doğru bir 
söyleyişle; ülkemizde “ormansızlaşma” 
olduğu savının genelleştirilebilmesi 
doğru değildir. Çünkü ülkemizde 
orman ekosistemlerinin genişliği, 
yaklaşık otuz yıllık bir dönem 
sonunda   % 4,9 oranında, yaklaşık 
1 milyon hektar artmıştır. Üstelik 
orman ekosistemlerinin yapılarında, 
“bozuk” ve “normal” tanımlamalarına 
göre “iyileşme” sayılabilecek bir 
değişme de gerçekleşmiş; “bozuk” yapılı 
sayılan orman ekosistemleri azalırken 
“normal” sayılan orman ekosistemleri 
genişlemiştir. Bu gerçek Çizelge 1’de 
açıklıkla görülmektedir:
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ii) Orman ekosistemlerindeki odun varlığı 
büyümüştür:

Olabildiğince daha fazla ve daha nitelikli odun 
hasat etmek, Türkiye’de de, uzunca bir dönem 
önde gelen orman işletme amacı sayılmış; orman 
ekosistemlerindeki odun varlığının, ormancılık 
yazınındaki adıyla “servetin” büyütülmesine 
yönelik ormancılık uygulamalarına ağırlık 
verilmiştir. Öyle anlaşılmaktadır ki, bu amaç 
büyük ölçüde gerçekleşmiştir: Ele alınan dönem 
sonunda ülke genelinde toplam % 37 oranında 
olan odun varlığındaki büyüme, Çizelge 2’de 
görüldüğü gibi, bir hektardaki odun varlığında da 
gerçekleşmiştir: 

iii) Orman ekosistemlerinin yıllık odun verim gücü 
artmıştır:

Türkiye’de, orman ekosistemlerinin verim güçlerindeki 
değişmelerin de, odun varlığındaki yıllık büyümeyle 
incelenebilme olanağı vardır. Bilindiği gibi, ağaçların 
odun kütlesi, olağan koşullarda, her yıl az ya da 
çok büyümektedir. Ekolojik koşulların yanı sıra, 
yapılan teknik işlemlerin niteliği ve yoğunluğu vb 
değişkenlere bağlı olan bu büyüme, bir anlamda, orman 
ekosistemlerinin verim güçlerinin bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilmektedir. Ülkemizde, ele alınan dönem 
boyunca “orman” sayılan alanların yıllık odun verim 
gücü, ülke genelinde % 23,2 oranında artmıştır. Ancak, 
Çizelge 3’te görüldüğü gibi, söz konusu değişme farklı 
yapısal özelliklere sahip orman ekosistemlerinde farklı 
düzeylerde gerçekleşmiş; “koru” ormanlarının yıllık odun 
verim gücünde azalma olmuştur:

Orman 
Ekosistemlerinin  

Niteliği

Yıllar Değişme 
1970=1001970 2000

“Bozuk” Koru (m3) 11,424 10,068 88,1
“Normal” Koru (m3) 122,834 126,235 102,8
“Bozuk” baltalık (m3) 5,183 5,814 112,2
“Normal” Baltalık (m3) 32,954 41,918 127,2

Orman 
Ekosistemlerinin  

Niteliği

Yıllar Değişme 
1970=1001970 2000

“Bozuk” Koru (m3) 0,282 0,234 82,9
“Normal” Koru (m3) 3,366 3,345 99,4
“Bozuk” baltalık (m3) 0,169 0,228 134,9

“Normal” Baltalık (m3) 1,796 2,336 130,1

Ağaç Türü Bileşimi Yıllar Değişme 
1970=1001970 2000

İbre Yapraklı Koru Hektar 8 515 172 11 403 791 133,9
% 42,2 53,8

Geniş Yapraklı Koru Hektar 1 504 521 1 831 536 121,7
% 7,4 8,6

Karışık Koru Hektar 914 914 2 204 268 240,9
% 4,5 10,4

Baltalık Hektar 9 264 689 5 749 152 62,1
% 45,9 27,1

TOPLAM 20 199 296 21 188 747 4.9

Çizelge 2: “Orman” Sayılan Bir hektar Alandaki Odun 
Varlığı (m3/Hektar)

Çizelge 3: Bir hektar Genişliğindeki Orman 
Ekosisteminin Yıllık Odun Verim Gücündeki 
Değişmeler (m3/Hektar/Yıl) 

iv) Orman ekosistemlerindeki 
ağaç türü bileşimi de 
değişmiştir:

Türkiye’deki orman 
ekosistemlerinin, doğal ağaç 
ve ağaççık türü çeşitliliği 
yönünden son derece vasıl 
olduğu söylenebilir. Çizelge 4’te, 
kışın yapraklarını dökmeyen 
(çam, sedir, göknar, ladin 
vb) “ibre yapraklı” ve kışın 
yapraklarını döken (meşe, kayın, 
kızılağaç vb) “geniş yapraklı” 
ağaçların oluşturduğu orman 
ekosistemlerinin genişliklerindeki 
değişmeler sergilenmiştir:

Çizelge 4: Orman Ekosistemlerindeki Ağaç Türü Bileşiminde 
Değişmeler
Öte yandan; “orman” sayılan alanların % 87,6’sını kapsayan ilk dokuz 
orman ağacı “cinsinin” (ve çamlarda “türlerin”) oluşturduğu orman 
ekosistemlerinin genişliğindeki değişmeler ise Çizelge 5’te sergilenmiştir:
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5- Orman bölge müdürlüklerinin 2000’li yıllardaki sınırları, 1970’li yıllardaki duruma uyarlanmış ve ele alınan 
dönem boyunca da değişmediği varsayılmıştır. Bu işlem sırasında 1970’den sonra kurulan Kütahya Orman Bölge 
Müdürlüğünün “orman” alanlarının genişliği Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün “orman” sayılan yerlerin 
genişliğine eklenmiştir. Yine de Çizelge 6’ya sakınımla yaklaşılmasında yarar var. Bu yetersizliklerine karşın Çizelge 
6’nın sergilediği durum son derece düşündürücüdür. Ek olarak, ele alınan dönem boyunca hukuksal “orman” tanımı ile 
“orman envanteri” tekniklerinin de değişmediğini de belirteyim.

Ağaç 
Türleri

1970 2000 Alan 
Değişme

Hektar % Hektar % 1970=100
Meşe 4 600 993 31.9 6 426 277 30.3 139.7
Kızılçam 3 096 064 21.4 5 420 525 25.6 175.1
Karaçam 2 204 381 15.3 4 202 298 19.8 190.6
Ardıç 925 822 6.4 447 493 2.1 48.3
Sarıçam 738 192 5.1 1 239 578 5.9 167.9
Kayın 666 607 4.6 1 751 484 8.3 262.7
Göknar 183 880 1.3 626 647 3.0 340.8
Ladin 135 959 0.9 297 397 1.4 218.7
Sedir 99 325 0.7 417 189 2.0 420.0

Çizelge 5: Başlıca Ağaç Türlerine Göre Orman 
Ekosistemlerinin Genişliklerindeki Değişmeler

Bilindiği gibi, orman ekosistemlerinin ağaç ve ağaççık 
türü çeşitliğindeki değişikliklerin birçok nedeni 
vardır: Bu değişim doğal nedenlerle olabilir. Ancak, 
doğal nedenlerle olan değişimler çok daha uzun 
zamanlarda gerçekleşebilir. Öte yandan, hukuksal 
“orman” tanımının kapsadığı ağaç ve ağaççık türlerinin 
kimileri artık “orman ağacı ve ağaççığı” sayılmayabilir 
ki, bu, ülkemizde “orman” sayılabilecek yerlerin 
daraltılmasına yönelik girişimlerin sıkça başvurduğu 
yollardan birisidir. Bir başka açıklayıcı nedeni de,  
ağaçlandırma çalışmaları oluşturmaktadır: Gerçekten 
de, ülkemizde; 2009 yılı sonuna değin % 93’ü, başta 
OGM ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlükleri olmak üzere çeşitli resmi kuruluşlar 
tarafından olmak üzere 3,5 milyon hektarda orman 
ekosistemi oluşturma amaçlı ağaçlandırma çalışması 
yapılmıştır. Öyle ki, bu çalışmalar sırasında doğal 
türlerin yanı sıra orman ekosistemlerinde doğal 
olarak bulunmayan çeşitli ağaç ve ağaççık türleri de 
kullanılmıştır. Dolayısıyla, orman ekosistemlerinin 
ağaç ve ağaççık türü çeşitliliği de değiştirilmiştir. 
Açıktır ki bu, sözgelimi ekolojik, ekonomik ve 
toplumsal yönleriyle de sorgulanması gereken bir 
durumdur. Örneğin, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki 
meşe, gürgen vb geniş yapraklı ağaç türlerinin 
oluşturduğu karışık orman ekosistemleri kaldırılarak 
yerine Türkiye’de doğal olarak yetişmeyen ancak hızlı 
büyüyen çam türleriyle ağaçlandırmalar yapılmış, 
ancak, bu yolla oluşturulan orman ekosistemleri böcek 
ve mantarlardan büyük ölçüde zarar görmüştür.

Çizelge 6’ya göre, yaklaşık otuz yıllık bir dönemde; 

- 7 orman bölge müdürlüğünün (sırasıyla; İzmir, 
Giresun, İstanbul, Trabzon, Muğla, Balıkesir ve 
Antalya),“ormanları” toplam 288,5 bin hektar 
azalmıştır. Bu azalma Antalya’da 152,6 ve 
Balıkesir’de  69 bin hektar olmuştur.

- 20 orman bölge müdürlüğünde ise “ormanlar” 
toplam 1,3 milyon hektar genişlemiştir.

Eğer gerçekten de, orman bölge müdürlüklerinin 
sınırlarında bir değişiklik olmamışsa eğer bu 
değişimlerin çeşitli yönleriyle açıklanması 
gerekmektedir.

xxx

Öte yandan, temelleri 1980’li yıllarda atılan 
ancak 2000’li yıllarda yaygınlaştırılan “özel 

ağaçlandırmalar” kapsamında “devlet ormanı” 
sayılan yerler “özel ormanları” gibi yönetebilecekleri 
ağaçlandırmalar yapmaları için özel kişi ve 
kuruluşlara tahsis edilebilmektedir. Ayrıntılı 
irdelemeyi izleyen değiniye bırakarak şimdilik şunu 
söyleyebilirim: 2009 yılı sonuna değin özel kişi ve 
kuruluşların “devlet ormanı” sayılan yerlerdeki “özel 
ağaçlandırmalarının” % 26’sını fıstıkçamı, badem, ceviz, 
defne, kavak, harnup,  kestane, antepfıstığı, melengiç 
ve zeytin türleriyle yapmıştır. Sonra; “devlet ormanı” 
sayılan yerdeki “özel ağaçlandırmaların” % 18’inin ve 
%  13’ünün de Balıkesir’de gerçekleştirildiği gözden 
kaçırılmamalıdır.  Yani?

Kısacası, ülkemizdeki orman ekosistemlerinin ağaç 
ve ağaççık türü çeşitliliği de değiştirilmiş, ancak, bu 
değişimin yol açtığı ekolojik, ekonomik ve toplumsal 
sonuçlar gerektiğince sorgulanmamış; daha önce de 
değinildiği gibi, yapılan ağaçlandırma çalışmalarının 
genişlikleriyle övünülmüştür.

v) Orman ekosistemlerinin yersel dağılımı da 
değişmiştir:

OGM’nin 1970 ve 2000’li yıllarda gerçekleştirdiği 
“orman envanteri” çalışmalarının verileri temel 
alınırsa eğer, “ormanlarımızın” yersel dağılımında da 
çok önemli değişmeler olmuştur5:
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Çizelge 6: Orman Ekosistemlerinin Yersel 
Dağılımında Değişmeler

Orman Bölge 
Müdürlükleri

Dönemler
DEĞİŞME1970’li 

Yıllar
2000’li 
Yıllar

Adana 833 600 902 498,0 68 898,0
Adapazarı 333745 349 265,4 15 520,4
Amasya 1 741476 1 841 870,2 100 394,0
Ankara 504 784 630 373,5 125 590,0
Antalya 1 267 639 1 114 985,9 152 653,0
Artvin 371 397 388 534 17 137,0
Balıkesir 747 231 678 229 -69 002,0
Bolu 582 397 612 044,6 29 647,6
Bursa 676 725 760 163,9 83 438,9
Çanakkale 680 302 682 472,5 2 170,5
Denizli 704 191 775 608,5 71 417,5
Elazığ 2 113 958 2 176 669,4 62 711,4
Erzurum 381 892 462 607,0 80 715,0
Eskişehir 946 537 1 151 235,5 204 699,0
Giresun 442 599 431 394,5 -11 205,0
Isparta 619 510 719 694,0 100 184,0
İstanbul 570 868 559 610,9 -11 257,0
İzmir 997 464 993 717,5 -3 746,5
K.Maraş 924 476 1 015 560,6 91 084,6
Kastamonu 731 434 785 554,8 54 120,8
İçel 785 506 847 493,4 61 987,4
Muğla 1 168 974 1 145 738,1 -23 236,0
Trabzon 535 782 518 335,3 -17 447,0
Zonguldak 504 592 588 002,4 83 410,4
Konya 693 915 733 760,0 39 845,0
Sinop 312 131 323 327,5 11 196,5
 TOPLAM 2 0173 125 2 1188 746,4 1 015 621,0

Görüldüğü gibi, kısıtlı gösterge ve veri olanaklarıyla 
yapılan bir irdeleme bile, ülkemizdeki orman 
ekosistemlerinin yapısal özelliklerinde önemli 
değişimlerin yaşandığını ortaya koymaktadır6. 
Bu veriler genel olarak değerlendirildiğinde, 
“ormanlarımızın” bu bağlamda irdelenebilen yapısal 
özelliklerinde, 1970-2000’li yıllar boyunca, “olumlu“ 
sayılabilecek doğrultuda değişimler gerçekleşmiştir. 
Bu değişmenin temel nedenleri şöylece sıralanabilir:

- “Orman” sayılan alanların tümüne yakın bir 
kısmının devlet mülkiyetinde olması; yönetilmesine, 
işletilmesine ve genişletilmesine yönelik etkinliklerin 
devlet tarafından tasarlanması, planlanması ve 
yürütülmesi;
- Her türlü doğal varlığın, bu kapsam da orman 
ekosistemlerinin kendilerini yeniden üretebilmesine 
olanak veren ekolojik koşulların varlığı;
- Orman ekosistemleri üzerindeki baskıların giderek 
azalması.

“SONUÇ” YERİNE…

Daha önce de belirttim; orman ekosistemlerinin 
yapısal özellikleri, yersel dağılımı ekolojik nedenlerle 
de değişebilmektir; bu, çok olağan. Ancak, bu 
değişimler, başta ormancılık çalışmaları olmak üzere 
insan etkinlikleriyle hem hızlandırılmakta hem de 
yönlendirilebilmektedir. Artık, “ormanlarımızdaki” 
yönlendirilmiş değişimlerin ve yol açtığı ekolojik, 
ekonomik, toplumsal ve hatta kültürel sonuçların 
sorgulanması da gerekmektedir. Çünkü, “ormanlar” 
hem doğası hem de ülkemizdeki egemen mülkiyet 
biçimi gereği kamusal varlıklardır ve söz konusu 
değişimler hemen hemen tümüyle kamusal 
kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 
Dahası, “ormanlarımızdaki” değişimlerin sonuçları 
da en geniş anlamıyla kamusaldır. Dolayısıyla, bu 
değişimlere yol açan uygulamalar da en az, sözgelimi 
HES’ler, “2B” uygulamaları, ormancılık dışı 
etkinliklere arazi tahsisi denli önemlidir. Bakalım, 
“ormanlarımızdaki” değişimlerin ve bu değişimlere 
yol açan uygulamaların ekolojik, ekonomik ve 
toplumsal maliyetlerinin gerektiğince sorgulanacağı 
günler ne zaman gelecek. 
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6- Bu bağlamda OGM’nin özellikle 2000’li yıllarda başlattığı örneğin “Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına 
Dayanıklı Ormanlar Tesisi “, “Orman Rehabilitasyonu”, “Baltalık Ormanları Koru Ormanlarına Dönüştürme”, “Bal 
Ormanları” vb uygulamaların bu değişimlere çeşitli yönlerden çok daha önemli yeni boyutlar kazandıracağı gözden 
kaçırılmamalıdır.
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