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1. GİRİŞ 
 

1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi 
 

Ormanlar ülkelerin önemli doğal kaynaklarından biridir. Yenilenebilir 
ve sürdürülebilir nitelikteki bir doğal kaynak olarak ormanlar odun ve odun dışı 
orman ürünleri, sosyal ve kültürel hizmetler ve koruyucu-çevresel işlevler gibi 
bir çok işleve sahiptir. Bu nedenle de ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında 
ormanların da korunması ve toplumun her kesiminin optimum fayda 
sağlayabileceği şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir.  

Son yıllarda dünya nüfusunun hızla artması, küresel değişmeler, 
ekonomik ve sosyal gelişmeler toplumların orman kaynakları üzerindeki talep 
ve beklentilerini artırmıştır. Gıda güvencesi azalmış, enerji açığı ortaya çıkmış, 
iklim değişiklikleri, ozon tabakasının zarar görmesi ve çölleşme tehlikesi gibi 
çevresel sorunlar gündeme gelmiştir. Bu da ormanların ve ormancılığın önemini 
artırmıştır. Dünya ülkelerinin politikalarında da büyük ölçüde değişikliklere yol 
açmıştır. Hızlı kentleşme, toplumların bilinç düzeyinin artması, sivil toplum 
hareketlerinin güçlenmesi suretiyle yaptırıcı etkisinin artması ve yerel 
yönetimlerin önem kazanması orman kaynaklarının yönetiminde olumlu 
değişiklikler yapmıştır. Ülkeler, uluslararası ve ulusal bazda bir çok 
organizasyon aracılığı ile ormanların nasıl daha iyi planlanabileceği ve 
yönetilebileceği üzerinde çalışmalarına hız kazandırmıştır.  

Günümüzde ormanların bölgesel bazda planlanması yoluna 
gidilmektedir. Orman kaynakları yönetim ve işletim planlarının hazırlanmasında 
veri tabanını oluşturulması, izleme sistemleri ve elde edilen bilgilerin paylaşımı 
önem taşımaktadır. Bu da, uluslararası bilgi değişimlerini ve aynı orman 
ekosistemine sahip ülkelerin birbirlerinin tecrübeleri doğrultusunda 
çalışmalarına yön vermesini gerektirmektedir. Bu amaca yönelik olarak 
oluşturulan organizasyonlardan biri de “Akdeniz Ormanları Sorunları Komitesi-
Silva Mediterranea” olarak tanınmaktadır. Amacı, Akdeniz ormanlarının 
mevcut yapısını ortaya koyarak “Sürdürülebilir Akdeniz Ormancılığı”na bir 
bakış oluşturmaktır. Bunun için de bir dizi çalışma başlatılmıştır. Çalışmalarda 
ana amaç, doğal faktörlerle insan faktörlerinin (ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kurumsal bazda) ilişkisini ortaya koyarak, çıkar-baskı gruplarının orman 
kaynaklarından geleceğe yönelik beklentilerini belirlemektir. Çalışmaların 
sonucunda, çözüm önerilerini içeren modellerin yer aldığı senaryolar 
üretilecektir.  

Pek çok ülkeyi içine alan bu çalışmalarda bir Akdeniz ülkesi olarak 
Türkiye de yerini almıştır. Türkiye’den çalışma bölgesi olarak, Mersin ili Tarsus 
ilçesine bağlı 7 orman köyü seçilmiştir. Bu köylerdeki sosyal ve ekonomik 
durum incelenmiş, kişilerin orman kaynakları ile ilişkileri ortaya konmuştur.  
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Ülkemizde ormancılık sektöründe Akdeniz ormanları büyük önem 
taşımaktadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 2000 m yi aşan Toros 
dağlarının yer aldığı bölgede Akdeniz alt bölümü, Akdeniz dağ bölümü ve 
Akdeniz dağ çayırı bölümü olmak üzere 3 farklı bölgenin yer aldığı 
görülmektedir.  

Akdeniz alt bölümünde bitki örtüsünü daha çok maki vejetasyonu 
(kermes meşesi, yabani zeytin, sandal, defne vb.) ve kızılçam ormanları 
oluşturmaktadır.  

Toros dağlarının dağ çayırı olarak adlandırılan 2000 m nin üzerindeki 
bölümleri ise ağaçların yetişme sınırlarının üzerindedir. Buralarda dağ çayırları 
ile birlikte bozkır ot türleri yetişmektedir. 

Akdeniz dağ bölümünde ise yükseklik 1000-2000 m sınırları arasında 
değişim göstermekte olup, genellikle iğne yapraklılardan sedir, karaçam ve 
göknar saf ve karışık ormanları yayılım göstermektedir. Bölgenin Alt Akdeniz 
ile Akdeniz dağ kuşakları arasındaki geçit kuşağında 800-1200 m rakımda meşe 
ve ardıçlardan oluşan bir kuşak bulunmaktadır (ATALAY, 2002). Bu bölümde 
yıllık ortalama sıcaklık 14-18oC arasındadır. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması ise 
15-20oC’dir. Kışın ise sıcaklık değeri yılın büyük bir bölümünde 0oC’ nin altına 
düşmektedir. Bu bölge, Akdeniz alt bölgesine göre daha fazla yağış almaktadır. 
Yağışların büyük bölümü kar şeklinde düşmektedir. Bu yağışlar da bölgedeki 
kaynak sularının temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın yürütüldüğü köyler de bu 
kısımda yer almaktadır.  

Çalışmaya konu olan bölümde arazilerin çok parçalı olduğu ve tarıma 
elverişli olan alanlarının çok sınırlı olduğu görülmektedir. Çoğu yerde 
hayvancılık gibi toprağa dayalı olmayan geçim kaynakları önem kazanmaktadır. 
Bu durumda da ormanda otlatma ve yine ormanlık alanda tarla amaçlı açma, 
kaçak avlanma, bitkisel odun dışı orman ürünlerinin kontrolsüz tüketimi gibi 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Dağ köylerinde ulaşımın zorluğu kaynak ve bilgi 
aktarımını sınırlamakta, bilinçlendirmenin tam olarak yapılamamasına neden 
olmaktadır. Sonucunda da kaynaklar üzerindeki baskı artmakta ve orman 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında sıkıntılara yol açmaktadır.  

Orman köylerinde yaşamını çok güç şartlarda sürdürmeye çalışan 
insanları dikkate almaksızın bir ormancılık işletim sistemi oluşturmak 
olanaksızdır. Son dönemlerde orman köylüsü orman kaynaklarının bir parçası 
olarak ele alınmakta ve ormanların sürdürülebilir yönetimine etkin şekilde 
katılmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada da seçilen köylerde 
köylülerin katılımı ile doğal kaynakların ve ormancılık çalışmalarının durumu 
incelenmiş, bölgede mevcut geçim kaynakları tartışılmış ve durum 
belirlemesinden sonra geleceğe yönelik çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır.  

Ayrıca yöre ile ilgisi olan özel kuruluşlar ve kamu kurumları ile 
çalışmalar yapılarak, onların da bu senaryoda yer alması sağlanmıştır. Böylece 
çalışmaların bakış açısı genişletilmiştir. Çalışma sonuçlarının öncelikle Akdeniz 
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bölgesi olmak üzere tüm ormancılık çalışmalarına ışık tutacağı 
düşünülmektedir. 

 
 
1.2. Araştırma Bölgesinin Genel Özellikleri 

 
1.2.1. Coğrafik Konumu 

 
Çalışma bölgesi Mersin ili Tarsus ilçesine bağlı yedi köyden 

oluşmaktadır. Köyler ilçenin batı kesiminde ve yüksek rakımdaki ormanlık 
bölgede yer almaktadır. Seçilen köyler konum olarak Toroslarda, Bolkar dağları 
uzantısında İç Anadolu’ya geçiş bölgesindedir (ANONİM, 2002a). 

Araştırma bölgesi köylerinden Keşli ve Ardıçlı en yüksek rakımdaki 
köylerdir. Köylüler burada kışların çok zorlu olduğunu ve ilk karın kendi 
köylerinde yağdığını belirtmişlerdir. Köylerin denizden yükseklik değerlerinin 
ortalaması hesaplandığında 969 m değerine ulaşılmaktadır. Türkiye’de ortalama 
denizden yüksekliğin 1132 m olduğu ve orman köylerinin daha çok 500 m 
rakımın üzerinde bulunduğu belirtilmektedir (BAYRAKTAROĞLU, 1968). 
Bölge köyleri de bu genel duruma uymaktadır.   

Bölge köylerinden Eminlik, Ardıçlı ve Olukkoyağı köyleri yamaç 
arazide, Keşli köyü sırt üzerinde, Emirler, Kuşçular ve İnköy köyleri ise etek 
üzerinde kurulmuş durumdadır. 

Çalışma bölgesindeki yerleşim yerleri arasında bağlı olduğu ilçeye en 
yakın mesafede bulunan yerleşim birimi, 45 km lik uzaklık ile Ardıçlı’dır. Buna 
karşın bağlı olduğu ilçeye en uzak mesafedeki köy ise 67 km uzaklık ile 
Olukkoyağı köyüdür. Köylerin ilçeye uzaklık ortalaması 56,4 km dir (Tablo 1). 
Çalışma bölgesindeki köyler birbirlerine ve etraf köylere yakın mesafelerdedir.  
 
Tablo: 1- Araştırma Bölgesi Köyleri ile İlgili Genel Bilgiler. 
Table : 1- General Information on the Villages. 

Köyün adı Denizden Yüksekliği (m) Merkez İlçeye Uzaklığı (km) 
Olukkoyağı 910 67 
İnköy 900 55 
Ardıçlı 1050 45 
Keşli 1150 60 
Eminlik 950 55 
Emirler 850 60 
Kuşçular 970 53 
Ortalama 969 56,4 

 
Çalışma bölgesi otoban tarafından ikiye ayrılmış durumdadır. Ardıçlı, 

İnköy ve Olukkoyağı köyleri bir tarafta, Keşli, Eminlik, Emirler ve Kuşçular 
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köyleri ise diğer tarafta yer almaktadır. İlk grup köyler Gülek Orman İşletme 
Şefliği, diğer grup köyler ise Çamalan Orman İşletme Şefliği sorumluluk 
alanındadır.  
 

 
1.2.2. Tarihçesi  

 
Bölgedeki köylerin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak 

yöre halkı genel olarak keçi yetiştiriciliği ile uğraşan göçebe yörüklerden 
oluşmaktadır. Zaman içinde gerek resmi kurumların yaptıkları çalışmalar, 
gerekse yerleşik hayat koşullarının sağladığı kolaylıklar nedeni ile göçebe hayat 
bırakılmış ve kişiler yerleşik düzene geçmişlerdir. İletişim ağının genişlemesi, 
modern tarım tekniklerinin yaygınlaşması ve devlet tarafından sağlanan 
teşvikler halkın yerleşik düzeni benimsemesinde etkili olmuştur.  
 
 

1.2.3. Ekolojik özellikler  
 

1.2.3.1. İklim özellikleri 
 
Bölge İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesi arasında geçit bölgesinde 

yer almaktadır. Bölgeye en yakın meteoroloji istasyonu olan Çamlıyayla 
Meteoroloji İstasyonunun iklim verileri esas alınmıştır. Buna göre bölgenin 
iklim değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Tablo: 2- Bölgenin Uzun Yıllar Ortalamasına Dayalı İklim Verileri. 
Table : 2- Long term climatic data in Research Region. 

Dönem Ort. 
Sıcaklık 

(oC) 

En 
Yüksek 
Sıcaklık 

(oC) 

En 
Düşük 

Sıcaklık 
(oC) 

Toplam 
Yağış 
(mm) 

Ort. 
Nispi 

Nem (%)

Yağış ≥ 10 
mm Olan 

Gün Sayısı

Donlu 
Günler 
Sayısı 

Ort. 
Rüzgar 

Hızı 
(m/sn) 

Ocak 3,5 17,1 -7,6 184,9 70 5,5 2,5 1,0 
Şubat 1,5 17,3 -6,3 108,7 72 3,6 1,0 1,0 
Mart 8,5 23,3 -3,6 116,3 70 3,4 0,5 1,8 
Nisan 12,4 32,4 -1,5 66,2 63 1,9 0 1,7 
Mayıs 16,5 33,4 3,9 85,1 66 2,6 0 1,6 
Haziran 20,9 35,7 8,9 41,8 61 1,5 0 1,6 
Temmuz 23,6 36,3 12,1 10,2 63 0,3 0 1,7 
Ağustos 23,5 35,4 12,4 5,2 48 0,1 0 1,7 
Eylül 20,5 36,0 8,4 22,3 55 0,8 0 1,7 
Ekim 15,2 31,3 2,5 45,7 58 1,4 0 1,9 
Kasım 10,0 24,4 -3,0 85,4 64 1,9 0,2 1,8 
Aralık 6,2 19,0 -6,6 210,1 72 5,4 0,9 1,9 
Yıllık 13,8 36,3 -7,6 981,8 64 28,6 5,2 1,7 
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Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı tipik Akdeniz iklimi 
hakimdir. Yazın sıcaklıklar 36oC’ye kadar çıkabilmektedir. Nem ile 
birleştiğinde sıcaklık daha da etkili olmaktadır. Don riski olan gün sayısı ise çok 
azdır. Bölgede kurak iklim hakimdir ve tarım için özellikle yaz aylarında 
sulama mutlaka gerekmektedir. Toros dağları nedeniyle mikroklima alanları 
çoktur. Zengin bir orman örtüsü vardır. Göksu vadisinde poyraz adı verilen 
hakim kuzey rüzgarları oldukça kuru olup, orman yangınlarına neden 
olmaktadır. Zengin bitki örtüsüne sahip Cehennemdere ve Kadıncık vadileri 
önem taşımaktadır. Çalışmanın yürütüldüğü köylerdeki su kaynakları da 
buralardan doğup gelmektedir. Mersin, Tarsus, Silifke ovaları ile Taşeli platosu 
önemli bölgeleridir. Çalışma köyleri Tarsus ovasının üst kısımlarındaki dağlık 
bölgede yer almaktadır.   
 
 

1.2.3.2. Toprak Yapısı 
 

Bölgede İnköy, Olukkoyağı ve Ardıçlı tarafında topraklar kırmızı 
kahverengi toprak grubundan olup, orta ve ağır bünyeli, derin ve orta derin killi 
topraktır. Keşli köyünden itibaren, özellikle Emirler ve Eminlik köyleri 
civarında topraklar çok taşlı bir yapı kazanmaktadır. Toprak derinliğinin de 
azaldığı bölgede tarım iyice zorlaşmakta ve kara saban kullanılarak insan 
gücüne dayalı tarım yapılmaktadır. 

 
 
1.2.3.3. Bitki Örtüsü 
 
Ardıçlı, İnköy ve Olukkoyağı köyleri tarafında yaygın olarak sedir, 

göknar ve kızılçam olmak üzere boylu ağaçlar mevcuttur. Diğer grup köylerin 
etrafında ise yine aynı orman örtüsü devam etmekte, ayrıca Emirler ve Eminlik 
dolaylarında defnenin yoğunluk kazandığı maki formundaki ormanlar yer 
almaktadır.  

 
 
1.2.4. Çalışma Bölgesinin Yerleşme ve Mesken Şekilleri  
 
Akdeniz Bölgesinin kırsal yörelerinde yerleşim yerlerinin genellikle 

toplu yerleşim düzenine sahip olduğu belirtilmektedir (YURDAKUL, 1990). 
Nitekim araştırma bölgesi köylerinin tamamında da toplu yerleşim şekli dikkat 
çekmektedir. Araştırma bölgesinin tüm köyleri orman içi köydür. Bölgedeki 
köylerden Keşli köyünün 3 adet, Olukkoyağı köyünün  1 adet mahallesi 
mevcuttur. Diğer köylerin mahalleleri bulunmamaktadır.  
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Araştırma bölgesinde toplam 1035 hane bulunmaktadır. Hanelerin bir 
kısmı çeşitli nedenlerle boşalmış durumdadır veya sadece yaz aylarında aileler 
gelip kalmaktadır. Yerleşim yerleri içerisinde 280’i dolu, 70 adedi boş olmak 
üzere toplam 350 adet hane ile Olukkoyağı köyü en fazla haneye sahiptir. 
Meskenlerin çoğunun tapuları bulunmaktadır.  

Araştırma bölgesindeki meskenlerde yapı malzemesi olarak, önem 
sırasına göre taş, tuğla ve ahşap kullanımı yoğunluk kazanmıştır. Meskenler 
çoğunlukla iki katlı olarak inşa edilmiştir. Meskenlerin alt katı hayvanlar için 
barınak olmasının yanında samanlık, odunluk veya ambar olarak kullanılırken, 
ikinci katlarda ise aileler yaşamaktadır. 

Köylerin tamamında arazi kadastrosu çalışması tamamlanmış 
durumdadır. Buna karşın orman kadastrosu Kuşçular köyünde henüz 
yapılmamış iken, diğer köylerde bitirilmiştir.  

Araştırma bölgesi köylerinin sınırları dahilinde doğal kaynaklar olarak 
Ziyaret Mağarası, Pozantı Çayı ve Kadıncık Nehri bulunmaktadır. Kır Sarnıç, 
Faraka Ören Yeri, Cumarlık Ören Yeri, Kilise Yıkığı, Aşar Kalesi ve Kalecik 
Kalesi bölgenin ören yerlerini oluşturmaktadır.  
 
 

  1.2.5. Çalışma Bölgesindeki Ormanların Sahiplilik  
            Durumu ve İdare Sistemi 

 
Türkiye Cumhuriyeti devletinde devletin malı sayılan ormanlar Çevre 

ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
işletilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ilk olarak 18.02.1937 tarih 
ve 3116 sayılı orman kanunu ile orman tanımlaması yapılmış, kanunun orijinal 
metninde “Kendi kendine yetişmiş veya emekle yetiştirilmiş olup da herhangi 
bir çeşit orman hasılatı veren ağaç ve ağaççıkların toplu halleri yerleri ile 
birlikte orman sayılır” hükmü getirilmiştir. 1940 yılındaki kadastro 
çalışmalarının ardından, orman alanlarının düzenlenmesi ve sınırlarının 
belirlenmesi ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. 1945 yılında yürürlüğe giren 
4785 Sayılı Devletleştirme Kanunu ile orman alanları tam olarak belirlenmiştir.  

Kanuni düzenlemeler yapılırken İzmir ili Bergama bölgesinde bulunan 
fıstık çamı ormanları için istisna getirilmiştir. 1945 yılında yürürlüğe giren 4785 
Sayılı Devletleştirme Kanununun 2. maddesi (B) fıkrasında sahipli fıstık 
çamlıklarının Devletleştirme Kanunu kapsamı dışında bırakıldıkları ifade 
edilmiştir. Fıstık çamları yine 08.09.1956 tarih ve 6831 Sayılı Orman 
Kanunu’nun ilk metninde de (H) istisna bendi içinde yer almış, sahipli arazide1 
                                                 
1 Tapulu (sahipli) arazi: Sahibi olan kişiye en geniş anlamda kullanma, yararlanma hakkı veren ve mülkiyet 
hakkına ilişkin mutlak tasarruf yetkisi sağlayan arazi çeşididir. Buna göre mülk arazinin sahibi, kanunun 
çizdiği sınırlar içinde kalmak şartıyla özel hukuk hükümlerine göre nakil etme, bağışlama, vakıf ve vasiyet 
konusu yapmak gibi geniş tasarruf yetkisine sahiptir. Sahibinin ölümü halinde mirasçılarına intikal etmektedir. 
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ve bölgenin özelliklerine uygun yetişmiş veya yetiştirilecek olması koşulu ile, 
orman tanımı dışında bırakılmıştır. Bu tanımlama günümüze kadar hiç 
değiştirilmemiştir. Tanımlama yalnız bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
sahipli olarak belirlenen alanlardaki fıstıklıkları kapsamaktadır. Bu alanlar 
dışında kalan alanlarda bulunan fıstıklıklar için uygulanması mümkün değildir. 
Bu da yine kanunlarla güvence altına alınmıştır. Yöre bu açıdan büyük önem 
taşımakta ve Türkiye’de başka bir örneği bulunmamaktadır.  

Yine orman alanlarından toplanan fıstık çamı ve diğer odun dışı orman 
ürünleri için  sembolik denebilecek düzeydeki tarife bedelleri üzerinden ücret 
alınmaktadır. Bunda amaç üretim kayıtlarının tutulabilmesi ve ayrıca ürünlerin 
zamanında ve doğaya zarar vermeden toplanmasını sağlayarak, doğal dengeyi 
mümkün olduğunca koruyabilmektir.  

Son yıllarda katılımcılığın gelişmesi ile köy tüzel kişiliği ormancılık 
çalışmalarında etkin şekilde yer almaya başlamıştır. Köylerdeki özel 
ağaçlandırma çalışmaları genellikle köy tüzel kişilikleri adına yapılmaktadır. 
Ağaçlandırma sahalarının tahsisi, ağaçlandırılması ve korunması, av-yaban 
hayatı koruma sahalarının kontrolü, orman işlerinin ihalesi genellikle köy tüzel 
kişiliği adına gerçekleştirilmektedir. Çalışma bölgesinde de özellikle 
ağaçlandırma ve av-yaban hayatı sahalarının korunmasında köy tüzel kişilikleri 
görev almaktadır.  

Köy tüzel kişiliği köylerde oldukça etkin bir mekanizmadır ve Türk köy 
sisteminde çok iyi işlemektedir. Köyler kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli 
idarelerdir. Bu yapının oluşumu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanmaktadır. 
18.03.1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu ile oluşturulmuşlardır. Bu kanunla 
“Köy bir yerden bir yere götürülebilen ve götürülemeyen mallara sahip olan ve 
bu kanunla kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır” denmiştir. 
Nüfusu 150’den fazla ve 2000’den az olan yerlerde köy idaresi bulunmaktadır. 
Bir mahalli idare olması nedeniyle, sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini 
karşılayacak hizmet ve faaliyetleri yürütmekle görevlidir. Köylülerin talepleri 
doğrultusunda, ekonomik ve sosyal kalkınma ve gelişmelerini sağlamaya 
yönelik hizmet ve faaliyetleri yürütmektedir.  
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2. ÇALIŞMANIN METODU 
 

Çalışma beş aşamalı olarak yürütülmüştür.  
 
 

2.1. Genel Hazırlık Toplantısı ve İnceleme Gezisi  
 

İlk olarak bölgede genel bir hazırlık toplantısı yapılmıştır. Toplantıya 
Plan Blue/Silva Mediterranea uzmanları (proje koordinatörü ve proje uzmanı), 
AR-GE Daire Başkanlığı, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin Çevre-
Orman İl Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 
yetkilileri ve  araştırmacıları katılmıştır. Öncelikle Akdeniz ve Mersin 
ormancılığı ve bölgenin genel yapısı ile ilgili durum değerlendirilmiş ve çalışma 
köyleri belirlenmiştir.  

Köylerin seçiminde orman sektörü ile ilişkileri, ormancılık 
çalışmalarının durumu ve gelir seviyesi dikkate alınmıştır. Seçilen köylerin 
tamamı orman içi köyüdür. Köyler iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta yer alan 
köyler Keşli, Eminlik, Emirler ve Kuşçular köyleridir. Bu köylerde gelir 
kaynakları daha kısıtlı olup, buna bağlı olarak gelir düzeyi daha düşüktür. Kıl 
keçi yetiştiriciliği devam etmektedir. Koruma sahaları üzerinde (özellikle defne 
sahasında) baskı vardır. İkinci grupta yer alan köyler ise Olukkoyağı, İnköy ve 
Ardıçlı köyleridir. Bu gruptaki köylerde geçim kaynakları daha fazla çeşitlilik 
göstermektedir. Ormancılık çalışmaları oldukça ilerlemiştir. Kıl keçi 
yetiştiriciliği asgari seviyededir. Kişilerde bilinç düzeyi daha yüksektir ve doğal 
kaynakların korunması bakımından örnek köyler olarak ele alınmışlardır. Genel 
olarak bölgede hemen hemen tüm altyapı çalışmaları belirli seviyeye ulaşmıştır.  

Toplantıdan sonra gerçekleştirilen inceleme gezisi sırasında köylülerle 
görüşülmüş ve köy yapısı ile ilgili genel bilgi edinilmiştir. 
 
 

2.2. Köylüler ve İlgi Grupları ile Yapılan Katılımcı  
       Çalışmalar 

 
Öncelikle köylerde kadın ve erkek ilgi grupları ile haritalama, Venn 

şeması ve H formundan oluşan üç aşamalı katılımcı çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir (Tablo 3).  

Haritalama çalışması, katılımcı çalışmanın ilk adımını oluşturmuştur. 
Kişiler köylerinin ve bölgenin krokisini çizerek, yararlandıkları kaynakları, 
içinde yaşadıkları ortamı, ellerindeki imkanları ve sorunlarını ortaya 
koymuşlardır. 
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Tablo: 3- Köylerde Yapılan Katılımcı Çalışmalar. 
Table : 3- Participatory Activities Carried out in the Villages. 

Köyler Yapılan Çalışmalar 
İnköy, Ardıçlı, 
Keşli ve Kuşçular 

Kadın ve erkek grupları ile Haritalama, Venn şeması ve 
H formu çalışmaları yapılmıştır.  
 

Eminlik Bu köyde kadınlar yaz sezonu olması nedeni ile işlerinin 
yoğun olduğunu ve çalışmaya katılamayacaklarını 
belirtmişlerdir. Erkeklerle yapılan çalışmada çok 
kalabalık bir grup katılmıştır. Grupta ilginin 
sağlanabilmesi için genel bir değerlendirmenin ardından 
yalnız H formu yapılmıştır.  
 

Olukkoyağı ve 
Emirler 

Bu köylerde erkeklerle Haritalama, Venn şeması ve H 
formu çalışmaları yapılmıştır. Kadın katılımcılar ile ilginin 
az olması nedeniyle sadece haritalama üzerinde durum 
tespiti yapılmıştır.   

 
İkinci adım Venn şemasının oluşturulmasıdır. Bölgedeki kaynaklar ve 

bunların kullanıcıları belirlenmiştir. Yarar gruplarının bölgedeki kaynaklarla 
olan ilgisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Köylüler, kaynakları en fazla kimin 
kullandığını ve bu yarar gruplarının kaynaklara olan yakınlığının derecesini 
belirlemişlerdir. Köylüler kaynakları kullananlar olarak kendilerini, kereste 
tüccarlarını, hızar atölyelerini, nakliyecileri, belediyeleri, Orman İşletme 
Müdürlüğünü ve Çevre ve Orman Bakanlığının diğer birimlerini belirtmişlerdir.  

H formu çalışmasına başlarken kişilerden bölgedeki doğal kaynaklardan 
ve orman kaynaklarından ne kadar yararlandıklarını değerlendirmeleri 
istenmiştir. Ayrıca orman teşkilatının çalışmalarını da değerlendirmişlerdir. 
Değerlendirmeler 10 üzerinden puan verilerek yapılmış ve kişilerin 
puanlamalarının ortalaması alınmıştır. Puanlama tamamlandıktan sonra H formu 
uygulanmıştır. Bu çalışma sırasında kişiler vermiş oldukları puanları da dikkate 
alarak, bölge ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşlerini belirtmişler, sorunlar için 
kendi çözüm önerilerini aktarmışlardır.  

Katılımcılar üç aşamada da grup halinde çalışmışlardır. Haritalama ve H 
formu çalışmalarında, her bireye yapışkanlı kağıt ve kalem verilerek kendi 
görüşünü özgürce yazması sağlanmıştır. Görüşler yazılı olarak alındıktan sonra 
harita ve form üzerine yerleştirilmiş ve fikirleri herkesin kolaylıkla görmesi 
sağlanmıştır. Ardından da kişiler haritalama ve H formu çalışmalarında olumsuz 
görüşlerini oylamışlar ve kendilerince en önemli sorunları saptamışlardır. 
Ayrıca H formu çalışmasında öneriler de oylanmış ve öncelikle yapılması 
istenen gereksinimler ortaya konmuştur. Venn şeması çalışmasında da ortaya 
herkesin görebileceği şekilde yerleştirilen çalışma kağıdı üzerinde taraflar 
herkesin ortak kararı ile kaynakları ve bunlardan sağlanan yarar derecesini 
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belirleyerek, kullanıcıların kaynaklara olan yakınlığını ortaya koymuşlardır. 
Görüldüğü gibi çalışmalarda herkesin katılımının sağlanması ve olabildiğince 
görsel hale getirilmesi ana ilke olmuştur. Çalışmalar sırasında kişilere müdahale 
veya yönlendirme yapılmamıştır. 

Köy çalışmalarının ardından bölgede hizmet veren resmi ve özel 
kurumların yetkilileri ziyaret edilerek çalışma bölgesinde yapılmış olan ve 
yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgiler alınmıştır. Ayrıca istatistiksel 
bilgiler derlenmiştir.  

Haritalama ve H formu çalışmalarından sonra yapılan çalışmada, 
kişilere önceden hazırlanmış anket soruları yöneltilerek bölgedeki mevcut 
sosyo-ekonomik durum ortaya konmuştur. Ayrıca bölgedeki doğal kaynaklar ile 
ilgili bilgi de sağlanmıştır. Anket çalışmaları köy muhtarı ve erkek katılımcılar 
ile yapılmıştır. 
 

 
2.3. İstatiksel Verilerin Derlenmesi 

 
Bölgenin sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili istatistiksel veriler 

derlenmiştir. Ayrıca literatür bilgileri incelenmiştir.  
 
 
2.4. Workshop Çalışması ve Senaryoların  
       Oluşturulması  

 
İlk iki aşamanın sonucunda Akdeniz ormanları ve çalışma köylerinin 

genel durumlarını ve bölgedeki ilgi gruplarının önerilerini içeren bir rapor 
hazırlanmıştır. Çalışmanın üçüncü aşamasında köylüler ve ilgi gruplarının 
tamamının katıldığı 3 günlük bir workshop çalışması ile mevcut rapor 
değerlendirilmiştir. Bu çalışma sırasında örnek senaryolar geliştirilmiştir. 
Köylülerin önerileri doğrultusunda uygulanabilirliği en yüksek senaryo ortaya 
konmuş ve bu senaryoya göre çözüm önerileri, eylem planları ve gereksinimler 
saptanmıştır. Ulusal Ormancılık Programı İlkeleri doğrultusunda köylülerin 
katılımı maksimum düzeyde sağlanmıştır. Senaryolara son şekli verilmeden 
önce ilgi gruplarının ve çalışmaları gerçekleştirecek olan kurumların önerileri 
de dikkate alınarak senaryoların gerçekliği ve uygulanabilirliği artırılmıştır.  
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2.5. Köylüler İçin Bilinçlendirme Gezisinin Organize  
       Edilmesi   
 
Katılımcı çalışmalar sırasında köylülere gelir getirici alternatif 

faaliyetler, bölgenin gelişimine katkı sağlayabilecek ormancılık uygulamaları 
anlatılmıştır. Kurumların yöre ile ilgili görüşleri aktarılmıştır. Ancak köylüler 
yeni bir uygulamayı denemeden önce örneklerini görmek istemektedirler. Bu 
nedenle çalışmanın bu aşamasında köy temsilcileri ve çıkar-baskı gruplarından 
oluşan grup ile alan gezisi yapılarak örnek uygulamalar incelenmiştir. 
Köylülerin farklı çalışmaları yerinde görmesi ve bilinç seviyesinin artırılması 
sağlanmaya çalışılmıştır. Köylerin diğer grup köylerinin yaşamını ve 
olanaklarını, çıkar-baskı grupları ile birlikte gözlemlemeleri kendilerinin 
yapacakları çalışmalar için verimli olmuştur.   
 
 

3. BULGULAR  
 
3.1. Çalışma Köylerinin Genel Özellikleri  
 
3.1.1. Olukkoyağı Köyü 
 
Köy 350 hane olup, 800 nüfusludur. Köy son derece aydın bir köydür. 

Orman içi köyüdür. Tarsus ilçe merkezine uzaklığı 67 km olup, çalışılan köyler 
içinde en uzak köydür. Köyden dışarı göç yoktur. Köy halkı geleneklerine 
bağlıdır ve dışarıdan gelenlere karşı daha kapalı bir tutum sergilemektedir. 
Çalışmaya karşı kadınlar önce ilgisiz kalmışlar, konunun içeriğini öğrendikten 
ve yapılan çalışmaları izledikten sonra, bundan sonraki tüm çalışmalara 
katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Çalışma bölgesinde ortaokul bulunan tek 
köydür.  

Köyde 30-40 yıl öncesine kadar orman içi açıklıklarda otlatma ve kaçak 
kesimlerin yaygın olması nedeniyle ormanlar azalmıştır. Bunun üzerine o 
dönemlerde kişiler tarım işçisi olarak Adana taraflarına gitmek zorunda 
kalmıştır. Orman teşkilatının sistemli çalışmaları sonucunda bölgede ormanların 
ıslah edilmesi ve ağaçlandırma çalışmaları ile geliştirilmesi bölgede iş imkanı 
yaratmıştır. Günümüzde özellikle Olukkoyağı, İnköy ve Ardıçlı köylerinde 
düzenli olarak her yıl ormandan iş alınmaktadır. Köy halkı orman sektöründen 
kazanılan paranın hayatlarını iyileştirdiğini ifade etmiştir. Ormanların 
korunması sel ve erozyon oluşumunu engellemiştir. Bu da köylülerin 
çalışmalara destek vermesini artırmıştır. 
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Köylüler, ormana zarar vermeyen keçi türünün ve arıcılığın 
desteklenmesini istemektedir.  

Olukkoyağı köyünde en önemli geçim kaynağı tavukçuluktur. İnköy’de 
tavuk çiftliklerinden iyi gelir elde edilmesi üzerine Olukkoyağı köyünde de 
1997 yılından sonra tavukçuluk başlamıştır. Son yıllarda köyde bahçe tarımı 
önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle sulama suyu projesinin 
gerçekleştirilmesi durumunda tarımsal faaliyetler çeşitlilik kazanacaktır. Köy 
halkı bu durumda tavukçuluğun yanı sıra özellikle kiraz yetiştiriciliği yapmayı 
da istemektedir.  

 
 
3.1.2. İnköy Köyü 
 
Köy 190 hane olup, 713 nüfusludur. Köy etrafında Dünya Bankası 

desteği ile İnköy Mikro Havza Projesi uygulanmıştır. Proje kapsamında yapılan 
ağaçlandırma ve koruma çalışmaları yörede bilinç seviyesinin artmasını olumlu 
etkilemiştir. Yöredeki bozuk orman sahalarının ıslah edilmesi sonucunda 
köylülere iş imkanı doğmuştur. Orman teşkilatı ve diğer resmi kurumların yöre 
halkını bilinçlendirerek daha iyi gelir sağlayabilecekleri tavukçuluk ve ahır 
hayvancılığı gibi uygulamalar için destek sağlaması olumlu sonuçlar vermiştir. 
Çalışma yöresi içinde tavukçuluğun başladığı ilk köydür. Ormancılık işlerinde 
elde edilen kazançla zaman içinde kümesler geliştirilmiştir. İlk uygulama 
olduğu için bakımının kolay olması ve elektrik, su gibi girdilere ulaşmanın 
kolaylığı düşünülerek kümesler köy içinde, evlerin yanında yapılmıştır. Ancak 
zaman içinde kümeslerden kaynaklanan koku ve gübreler köy için sorun 
oluşturmuştur. Günümüzde muhtarlık kararı ve köylülerin de desteği ile 
kümesler köy dışına yapılmaktadır.  

İnköy köyündeki ilkokul 1951 yılından beri hizmet vermektedir. 2004 
yılı içinde okul binası yenilenmiştir. Köyde sağlık ocağı da bulunmakta, ancak 
personel olmadığı için kapalıdır.   
 
 

3.1.3. Ardıçlı Köyü 
 

Köy 600 nüfuslu ve 220 hanedir. Nüfus artışı kontrollüdür. Köyün 
mülki hudutları dahilindeki arazilerin %95’i “Doğu Anadolu Su Havzası 
Projesi” kapsamında ağaçlandırılmıştır. Ağaçlandırma çalışmalarının başarılı 
olabilmesi için kişilerden keçiciliği bırakmaları istenmiştir. Kişiler çalışmalara 
destek vererek keçi yetiştiriciliğini bırakmışlar ve keçilerini satarak yerleşik 
düzene geçmişlerdir. Ancak yıllarca göçebe olarak yaşadıkları için kişilerde 
uyumsuzluk sorunu görülmüştür. Yetkilerinin psikolojik tedavi önerileri 
köylüler tarafından kabul edilmemiştir.  
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Köyde tavukçuluk yapılmaktadır, ancak yatırım masraflarının fazla 
olması nedeniyle yaygınlaşamamıştır. Esas geçim kaynakları orman işçiliğidir. 
Bu konuda çalışan 200 üyeli kooperatifleri bulunmaktadır. Köy tüzel kişiliği 
çok iyi çalışmaktadır. Kendileri ile işbirliği yapacak tüccar bulunması 
durumunda dikili satış alabileceklerini belirtmişlerdir. Bölgeye yatırım 
yapılmasını istemektedirler.   

 
 
3.1.4. Keşli Köyü 
 
Köy 70 hane ve 350 kişidir. Keçi ve koyun yetiştiriciliği yaygındır. 

Buğday, arpa yetiştirilmektedir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar peynir 
üretimi yapılmaktadır. Kooperatifin aktif hale getirilmesine çalışılmaktadır. 
Ormandan kesim işi talep edilmektedir. Köyün asıl sorunu bireylerin ortak 
hareket edememeleridir. Yaşlılar ile gençler arasında uyumsuzluk vardır. 
Tavukçuluk, inek ve koyun yetiştiriciliği için destek istenmektedir. Köyde 
sulama imkanı sınırlıdır.   

Köyde kadınlar oldukça bilinçlidir. Kekik başta olmak üzere, bölgedeki 
bitki türlerinin incelenerek bunlardan nasıl yaralanabileceklerinin kendilerine 
öğretilmesini istemektedirler. Köyde ilk kooperatif kurucusu da bir kadındır. 
Kooperatifin Başkanlığını da yapmıştır. Bu çalışmaya da katılmıştır. Köyde 
kooperatifin yeniden canlandırılmasına çalışılmaktadır. 
 
 

3.1.5. Kuşçular Köyü 
 
Köy 70 haneli ve  180 nüfustur. Dış göç önlenmiş, köye dönüş 

başlamıştır. Köy sınırları içinde defne sahaları bulunmaktadır. Keçi 
yetiştiriciliği bulunmaktadır ve ormanlar üzerindeki tahribat sürmektedir. Ancak 
ormanlardaki gençleştirme çalışmaları nedeniyle koruma sahalarının artması 
köylülerin sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Kendileri de artık keçi 
yetiştiriciliğini bırakmak zorunda olduklarını belirtmektedirler. Büyükbaş 
hayvan yetiştiriciliği için ahır yatırımının yapılması gerekmektedir. Ancak 
salma hayvancılığa alışmış olan köylülere ahır sistemine geçiş zor gelmektedir. 

Köyün asıl sorunu suyun olmamasıdır. Kuşçular köyü halkı etraflarında 
yeterli su kaynağının bulunduğunu ancak yararlanamadıklarını belirtmiştir. Bu 
su kaynağının değerlendirilmesi için su toplama havuzlarının yapılmasını 
istemektedirler. Yılda tek ürün yetiştirilmekte ve nadas uygulanmaktadır. Su 
getirilebilirse ikinci ürünün yetiştirilmesi mümkün olabilecektir.  

Bölgede antepfıstığının yabanileri bulunmaktadır ve aşılanarak kültüre 
alınabilecektir. Susuz koşullarda buğday-arpa karışık tarımı, nar ve ceviz  
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yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun için Emirler ve Kuşçular köylerinde tarım 
teşkilatı tanıtım çalışmaları yapmıştır. Fiğ susuz koşullarda 
yetiştirilebilmektedir. İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan fon ile düşük ücretle 
fiğ tohumu dağıtılmaktadır.  

Orman kadastro çalışmalarının yeniden düzenlenerek uygun yerlerde 
mera alanlarının oluşturulması istenmektedir. Tarım teşkilatının da mera olarak 
ayrılacak sahalarda iyileştirme çalışmaları yapması talep edilmektedir.   

Kültür mantarı yetiştiriciliği artırılabilecektir. Kuşçular köyündeki 
kooperatif faal durumdadır. Emirler ile Kuşçular köylerinin aynı kooperatif 
altında birleşmeleri önerilmiş ancak köylüler kabul etmemiştir.  
 
 

3.1.6. Eminlik Köyü 
 
Köy 55 hane ve 120 kişidir. Köyde genç nüfus azalmıştır. Köy 

sınırlarında ormanlık sahanın az olması nedeniyle orman işi yeterli değildir. 
Köylüler göçün engellenmesi için büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa yatırım 
yapılmasını istemektedir. Köy civarında 6 çeşit mantar yetişmektedir. Kuzu 
göbeği mantarı en çok yetişen türdür. Tarım alanı sınırlıdır. Köyün su ile ilgili 
sorunları çözümlenme aşamasındadır. Köyde kişiler arasında son muhtarlık 
seçimleri sırasında anlaşmazlık çıkmış, bu da kooperatif çalışmalarını olumsuz 
etkilemiştir. 
 
 

3.1.7. Emirler Köyü 
 

Köy 80 haneli ve 300 nüfusludur. Emirler köyüne içme suyunun 
getirilmesi ile köyde yaşam şartları iyileşmiştir. Kaçak kesimlerin en çok 
yapıldığı köylerden biridir. Son yıllarda ormanların tahrip olması ve yakınlarda 
kolay kesilebilecek ormanların kalmaması, ayrıca bilinç seviyesinin artması ile 
kaçak kesimlerin azaldığı görülmüştür. Emirler köyü, özellikle defne sahaları 
konusunda çok sorun yaratmıştır. Köy muhtarı, seçimleri kaybetmemek için 
keçi sahiplerine göz yummuştur. Köyde sözü geçen ve gelir seviyesi yüksek 
olan keçi sahipleri köylülere borç para da verdikleri için kendilerine destek 
bulmaktadırlar. Bölgede yabani zeytinlikler ve sakızlıklar (Pistacia terabentus) 
bol miktarda bulunmaktadır. Özellikle Emirler ve Çokak arasında kalan bölgede 
aşılama yapılması istenmektedir. Bölgede yoğun olarak kapari bulunmaktadır. 
Ancak hayvan baskısı fazladır ve korunamamaktadır. Burada Köy Tüzel Kişiliği 
adına özel ağaçlandırma yapılması faydalı olacaktır. Köy etrafında 17 çeşit 
kekik tespit edilmiştir. Alanın korumaya alınmasıyla türlerin populasyonu 
hemen artış göstermiştir. Zaman içinde bu alanların sahipli hale getirilerek 
kişilerde sahiplilik bilincinin artırılması düşünülmektedir. Köyde kadınlar 
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çalışmaya katılmak istememiştir. Fakir bir köydür ve modern ev aletleri asgari 
düzeydedir. 
 
 

3.2. Haritalama ve H Formu Çalışmalarından Elde  
       Edilen Sonuçlar 
 
H formu çalışmasında verdikleri puanlardan, köylülerin etraflarındaki 

kaynakları yeterince değerlendiremediklerini düşündükleri anlaşılmaktadır 
(Tablo 4). Mevcut durumda en iyi değerlendirilebilen kaynak orman 
kaynaklarıdır. Orman teşkilatının çalışmalarının yarı yarıya beğenildiği dikkati 
çekmektedir. Defne sahalarında yaşanan sıkıntılar Emirler köyündeki 
çalışmalara yansımıştır. Yine Olukkoyağı köyünde erkek katılımcılar orman 
işlerini ve çalışmalarını yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir. Keşli köyünde 
erkek katılımcılar orman teşkilatı ile ilgili çok olumlu görüşler belirtirken, kadın 
katılımcılar düşük puan vermişlerdir. Bunda en önemli etken, etraflarında 
ormanların ve av-yaban hayatının yeterince korunamadığını düşünmeleridir. 
Özellikle bitkisel kaynaklı odun dışı orman ürünlerinin tanıtımı ve 
değerlendirilmesi konusunda çalışma olmadığından şikayet etmişlerdir. 
Kuşçular köyünde ise erkek ve kadın katılımcıların tamamına yakını yapılan 
çalışmalar ve orman teşkilatı ile ilgili olumlu görüşler belirtmişlerdir. 
Puanlamada da yüksek puanlar verilmiştir (Tablo 4). Sonuç olarak Eminlik ve 
Emirler köyleri dışındaki köylerde köylülerin doğal kaynaklar ve ormanlar ile 
ilgili belirli bir bilinç seviyesine ulaşmış oldukları ve bu kaynakların 
tükenmesinden endişe ettikleri görülmektedir.  

Kişiler haritalama ve H formu çalışmaları sırasında olumlu ve olumsuz 
görüşlerini belirtmişlerdir. Kişilerin olumlu görüşlerinin olumsuz görüşlerinden 
fazla olduğu görülmektedir (Tablo 5).  
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Tablo: 4- Bölgedeki Kaynakların Kullanımının ve Orman Teşkilatının  
                Çalışmalarının Köy Bazında Değerlendirilmesi. 
Table : 4- Dissemination of Opinions on Resource Use in Region and Activities    

of Forest Department. 
Puanlama* 

 
 

Yer 

 
 
 

Cinsiyet 

 
Genel kaynak 

kullanımı 

Orman 
kaynaklarının 

kullanımı 

 
Orman teşkilatının 

çalışmaları 
Erkek 5.0 5.0 1.9 Olukkoyağı 
Kadın** - - - 
Erkek 4.9 1.5 6.9 İnköy 
Kadın 5.9 6.1 6.4 
Erkek 2.1 6.6 5.6 Ardıçlı 
Kadın 4.1 3.6 5.7 
Erkek 2.2 9.2 9.6 Keşli 
Kadın 3.7 8.3 1.7 
Erkek 1.9 9.5 9.5 Kuşçular 
Kadın 5.3 9.6 8.0 
Erkek** - - - Eminlik 
Kadın** - - - 
Erkek 4.2 5.6 1.9 Emirler 
Kadın** - - - 
Erkek 3,4 6,2 5,9 
Kadın 4,8 6,9 5,5 

Köy 
Ortalaması 

Genel 3,9 6,5 5,7 
*Puanlama 10 üzerinden yapılmıştır. Kişilerin verdiği puanların ortalaması alınmıştır.  
**Puanlama yapılmamıştır.  
 
 
Tablo: 5- Haritalama ve H Formu Çalışmalarına Katılan İlgi Grupları ve  
                Görüşlerinin Dağılımı. 
Table : 5- Interest Groups Participated to Mapping and H Form Studies. 

 
Yer 

 
Cinsiyet 

Katılımcı 
Sayısı 

Yaş 
Ortalaması 

Olumlu 
Görüşler (%) 

Olumsuz 
Görüşler (%) 

Erkek 11 48,5 44,0 56,0 Olukkoyağı 
Kadın 9 49,2 35,7 64,3 
Erkek 18 46,8 47,8 52,2 İnköy 
Kadın 15 38,5 52,4 47,6 
Erkek 26 45,1 38,9 61,1 Ardıçlı 
Kadın 10 37,5 31,6 68,4 
Erkek 9 48,2 42,1 57,9 Keşli 
Kadın 14 28,7 45,0 55,0 
Erkek 14 38,0 46,7 53,3 Kuşçular 
Kadın 15 31,6 38,1 61,9 
Erkek 18 45,4 31,6 68,4 Eminlik 
Kadın - - - - 
Erkek 13 38.5 44,0 56,0 Emirler 
Kadın 6 42,5 40,0 60,0 

Orman teşkilatı Erkek 8 39,8 60,7 39,3 
Not: Görüşülen diğer kurumlarla H formu yapılmamıştır. 
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  3.2.1. Bölgedeki Doğal Kaynaklar, Orman Varlığı ve  
                      Gerçekleştirilen Çalışmalar İle İlgili Olumlu  
                      Görüşler  
 

• Bölgedeki tüm köylerde içme ve kullanma suyu bulunmaktadır.  
• Bölge köylerinden dışarı göç yoktur. Yalnız Keşli köyünden son 

yıllarda gençlerin işsizlik nedeni ile başka yerlere çalışmaya gittikleri 
ve bunun ileride dış göçe dönüşmesinden endişe edildiği belirtilmiştir. 
Köylerin tamamında süt ve besi hayvancılığı yapacak olanaklar 
bulunmaktadır.  

• Ormanlara zarar veren keçi yetiştiriciliğinin azalması, ormanların 
gelişimini olumlu yönde etkilemiştir.  

• Köyde herkesin kendine yetecek kadar üretim yapabileceği arazisi 
vardır. Bu arazilerde başta arpa ve buğday olmak üzere tarla ziraatı 
yapılmaktadır. 

• Ormandan odun ihtiyacı sağlanmaktadır. Odun bölgedeki en önemli 
yakacak kaynağıdır.  

• Tarımsal faaliyetlerle ilgili (arıcılık, yem bitkileri yetiştiriciliği vb.) 
tarım teşkilatı eğitici kurslar düzenlemiştir.  

• Köylüler orman içi yolları tarla ve yaylalarına ulaşmada 
kullanmaktadır. Bu yolların orman işlerinden çok kendi ulaşımları 
bakımından önem taşıdığını belirtmişlerdir.  

• Köylerde genç kızların yetiştirilmesi amacıyla Tarım İlçe Müdürlüğü ve 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından el sanatlarına yönelik 
kurslar düzenlenmektedir.  

• Bölgede yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, sel 
oluşumunu ve toprak kaybını engellemiştir. Bu çalışmalar sonucunda 
yöre daha yeşil hale gelmiş ve güzelleşmiştir.  

• Orman teşkilatının köylüye bakış açısı ve köylülerle ilişkileri iyidir. 
Köylülerin talep etmesi durumunda her konuda destek sağlanmaktadır.  

• Ormanın havası, suyu ve doğal güzellikleri köy insanına güzel bir 
yaşam alanı sunmaktadır. Köydeki yaşamın güç koşullarına rağmen 
yine de köy hayatının şehir yaşantısına değişilmeyeceği belirtilmiştir.  

• Köydeki çocukların sağlık kontrolleri son 1-2 yıla kadar düzenli olarak 
yapılmıştır. Kadınlara ana-çocuk sağlığı ekipleri tarafından doğum 
kontrolü ve çocuk sağlığı konularında gezici ekipler ile hizmet 
götürülmüştür. 

• Ormandan alınan işler, tüm köylerde en önemli geçim kaynağını 
oluşturmaktadır. 
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• Ormanlar, hayvan yetiştiriciliği için çok önemlidir. Orman içi 
açıklıklarında ve içinde otlatma yapılmaktadır. Bu da yem ihtiyacını 
azaltmaktadır. 

• Ormandan mantar, kekik, salyangoz, defne, kantaron otu gibi bitkisel 
kaynaklı odun dışı orman ürünleri toplanmaktadır. Bunlar hem kendi 
ihtiyaçları için kullanılmakta, hem de satarak gelir sağlanmaktadırlar. 
Ayrıca ormandan farklı bitki türlerini temin ederek, ilaç ve baharat 
olarak kullanabilmektedirler. 

• Ormanlar arıcılar için uygun bir ortam sağlamaktadır. 
• Son yıllarda ormandan kaçak kesimler ve orman yangınları azalmıştır. 

Ayrıca kişiler kaçak avlanmanın av-yaban hayatına zarar verdiği 
bilincine varmışlardır. Koruma çalışmalarının sonucunda, av-yaban 
hayatının gelişmeye başlamasını ve soyu tükenmekte olan hayvanların 
artışını memnuniyetle karşılamaktadırlar. Ormanda birçok yabani 
hayvanı görme şanslarının olduğunu söylemişlerdir. Bu da kendilerine 
keyif vermektedir.  

• Köylerde organize olma yeteneği gelişmektedir. Son yıllarda kooperatif 
çalışmaları hız kazanmıştır.  

 
 

  3.2.2. Bölgedeki Doğal Kaynaklar, Orman Varlığı ve  
            Gerçekleştirilen Çalışmalar  İle İlgili Olumsuz  
            Görüşler2

 
• Bölgede altyapının yeterli olmaması nedeniyle çok sık elektrik kesintisi 

olmaktadır. Bu da ısınma ve aydınlanma açısından sıkıntı 
yaratmaktadır. Özellikle tavuk yetiştiricileri zor durumda kalmaktadır. 
(-) 

• Köy içindeki yollar bakımsızdır. Orman yollarının bir kısmı artık 
teşkilat tarfından kullanılmadığı için bakımsız durumdadır. Bu yolları 
kullanarak yaylalara çıkan arıcılar sıkıntı çekmektedir. Bölgedeki arazi 
yolları da bozuk olup tarlaya ulaşım güçlükle sağlanmaktadır. (19) 

• Yöredeki kullanma suyu yeterli değildir. Hayvancılık ile uğraşanlar 
suyu tanker ile taşımaktadır. Tavuk çiftliklerinin birçoğu köy dışındadır 
ve buralarda su şebekesi yoktur. Bölgede sulama suyu 
bulunmamaktadır. Ayrıca sulamada yararlanılabilecek sulama havuzları 
gibi su yapıları da yoktur. Yağan yağış suları yararlanılamadan akıp 

                                                 
2 Olumsuz görüşlerin yanında parantez içinde verilen rakamlar o görüş için verilen puanı 
belirtmektedir. Kişiler bazı olumsuz görüşlerine puanlamada oy vermemiştir.  
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gitmektedir. Yörenin zengin su kaynaklarından köylüler 
yararlanamamaktadır. (13) 

• Ormandan verilen zati ihtiyaç yetersizdir ve fiyatı yüksektir. (-) 
• Olukkoyağı dışındaki köylerde okul binaları yetersizdir. Taşımalı 

eğitim özellikle Keşli, Emirler, Kuşçular ve Eminlik köylerinde sıkıntı 
yaratmaktadır. (-) 

• İnköy hariç köylerin hiçbirinde oyun ve spor sahası bulunmamaktadır. 
Çocuklar yollarda oynamakta, tehlikelerle karşılaşmaktadır. Gençlerin 
boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar yoktur. (-) 

• Bölge köylerinde işsizlik sorunu vardır. Orman işi ve çiftçilik dışında iş 
kaynağı yoktur. Bu da gençler için sıkıntı yaratmaktadır. Kadınlar 
erkekleri için iş kaynağı sağlanmasını istemektedirler. (-) 

• Bölgede çalışır durumda sağlık evi veya sağlık ocağı bulunmamaktadır. 
Halen köyde doğum yapan kadınlar vardır. Son zamanlarda ana-çocuk 
sağlığı ekipleri etkin şekilde çalışamamaktadır. (-) 

• Ormandan alınan işçilik ücretleri düşüktür. Ödemeler geç yapılmakta ve 
sağlanan iş kaynakları da yeterli değildir. Kişiler ancak geçimlerini 
sağlamakta, başka bir faaliyete başlayacak kadar para 
biriktirememektedir. (-) 

• Bölgeye sağlanan krediler yetersizdir. Geri ödeme koşulları uygun 
değildir. (2) 

• Köylerde yeterli mera alanı yoktur. Ağaçlandırma yapılan sahaların 
belirli sürelerde otlatmaya kapatılması hayvancılıkla geçinenleri 
sıkıntıya sokmaktadır. Bu tip çalışmaların hayvan yetiştiricileri 
düşünülmeden yapıldığı belirtilmiştir. (-) 

• Bölgede kooperatif sistemi yeterince gelişmemiştir. Kişilerin 
eğitimlerinin yeterli olmaması sıkıntı vermektedir. Tarım Bakanlığının 
yalnız kooperatiflere kredi sağladığını, bireysel olarak kredi 
vermediğini belirtmişlerdir. Bir araya gelip kooperatif kuramadıkları 
için kredilerden faydalanamamaktadırlar. (-) 

• Orman işçileri sigortasız çalıştırılmaktadır. Kaza veya ölüm durumunda 
kişilerin ailesi hak alamamaktadır. (-) 

• Köylerde kanalizasyon yoktur. Projesi yapılmış olmasına karşın, 
uygulamaya geçirilememiştir. (-) 

• Köyde gençlerin eğitilebileceği el sanatları, bilgisayar, İngilizce vb. 
konularında yeterince kurs açılmamaktadır.  (20) 

• Tavuk çiftlikleri, Olukkoyağı ve İnköy köylerinde çevre sorunlarına 
neden olmaktadır. Gübreler zamanında toplanmamakta, bu da köy 
içinde koku yapmaktadır. (16) 
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• İnköy ve Emirler köylerinde kadastro çalışmaları sırasında kişiler 
kendilere ait arazilerin orman veya hazineye dahil edildiğini 
belirtmişlerdir. (0) 

• Köylerde tarla işlerinde çoğunlukla kadınlar çalışmaktadır. İnköy ve 
Keşli köylerinde kadınlar yeterli ekonomik özgürlüklerinin olmadığını 
belirtmişlerdir. (14) 

• Bölgedeki yabani hayvanlar için yapılan koruma çalışmaları yetersizdir. 
Yaban keçisi, keklik ve çakal gibi bazı hayvan türleri azalmaktadır. (3) 

• Tavukçuluk güç bir uğraşıdır. Elektrik kesintileri ve su sıkıntısı, işi daha 
da zorlaştırmaktadır. (10) 

• Ormanlarda yapılan tıraşlama kesimleri, doğaya zarar vermesi 
nedeniyle istenmemektedir. (3) 

• Olukkoyağı, Keşli ve Emirler köylerindeki kadınlar kız çocuklarının 
ortaokuldan sonra okula gönderilememesinden şikayet etmektedirler. 
(16) 

• Köylerde hayvancılığa yönelik bilgilendirme çalışmaları ve veteriner 
hizmetleri yeterli değildir. Toprak tahlili yaptırabilecekleri yerler 
yoktur. (32) 

• Köylerde cep telefonu şebekeleri çalışmamaktadır. Vericiler, daha karlı 
olduğu gerekçesiyle, yol kenarlarına yerleştirilmekte, köylüler bundan 
yararlanamamaktadır. (9) 

• Üretici ürününü çok düşük fiyata satmak durumunda kalmaktadır. Bu 
da geçimi zorlaştırmaktadır. (12) 

• Bölgedeki arıcılık potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir. (-) 
 
 

  3.2.3. Çalışma Bölgesinin Yapısının, Doğal Kaynakların  
            ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi İle İlgili  
            Öneriler3

 
• Bölgede kireç üretimi için yeterli hammadde bulunmaktadır. Bunun 

işlenebileceği tesislerin kurulması yöreye iş imkanı sağlayacaktır. (-) 
• Bölgede yapılan ağaçlandırma sahaları yeterli gelişme sağlandıktan 

hemen sonra otlatmaya açılmalıdır. Gelişmesini tamamladığı halde 
otlatmaya açılmamış sahalar mevcuttur. (-) 

• Orman işleri için işçilik köylerden sağlanmakta ancak bazı durumlarda 
dışarıdan da işçi getirilmektedir. Bu işlerin tamamının köy halkına 
yaptırılması istenmektedir. (5)  

                                                 
3 Önerilerin yanında parantez içinde verilen rakamlar o görüş için verilen puanı 
belirtmektedir. Kişiler bazı olumsuz görüşlerine puanlamada oy vermemiştir.  
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• Belediyenin köylere toplu taşıma araçları sağlaması istenmektedir. (3) 
• Arıcılık çalışmalarının desteklenmesini ve bu konuda eğitim verilmesini 

istemektedirler. (8) 
• Bölgede sulama imkanının artırılmasını istemektedirler. Bunun için ilk 

aşamada sulama havuzlarının yapılması, bölgedeki sulama suyu 
sisteminin kapalı sisteme çevrilerek su kayıplarının azaltılması 
istenmektedir. Yeterli sulama ve kullanma suyunun sağlanması 
durumunda tarım ve hayvancılık gelişebilecektir. Bu durumda Keşli ve 
Emirler köyleri tavukçuluk yapabileceklerini ve orman üzerindeki 
baskıların azalacağını belirtmişlerdir. Ayrıca içme suyu kaynaklarının 
da artırılması istenmektedir. Köylüler tüm çalışmalar için iş gücü 
desteği vereceklerini belirtmişlerdir. (137) 

• Defne sahalarının etrafının dikenli tel yerine örgü tellerle çevrilmesinin 
korumayı artıracağını belirtmişlerdir. (-) 

• Emirler köyü-Çığanlık sahası, defne sahası olarak koruma altına 
alınmıştır. Buranın tekrar otlatmaya açılması talep edilmektedir. (1) 

• Emirler köyünde bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi istenmektedir.(-) 
• Yem bitkisi üretimi için destek ve eğitim verilmesi istenmektedir. (1) 
• Çevrede yetişen bitki türleri ve bunların kullanım alanları konularında 

köylülerin bilgilendirilmesini istemektedirler. Özellikle Keşli köyünde 
kadınlar şifalı bitkilerden yararlanmak istemektedir. (-) 

• Kişiler farklı alanlara yatırım yapabilecekleri parayı biriktirebilmek için 
orman işçilik ücretlerinin artırılmasını istemektedir. Böylece tavuk 
çiftliklerini de modernize edeceklerini söylemişlerdir. (45) 

• Bölgede İnköy, Olukkoyağı ve Ardıçlı köylerinin yararlanabilmesi için 
İnköy’deki sağlık ocağının faaliyete geçirilmesi istenmektedir. (14) 

• Çokak veya Eminlik köylerinden birinde sağlık ocağı oluşturularak, 
buradan Keşli, Kuşçular ve Emirler köylerinin de yararlanabilmesinin 
sağlanması istenmektedir. (31)  

• Yolların iyileştirilmesi, özelikle Ardıçlı köyü girişindeki kazaların 
yoğun olduğu 2 km lik yolun güzergahının değiştirilmesini ve Köy 
Hizmetlerinin desteği ile toprak arazi yolları yapılmasını 
istemektedirler. Çalışmalara köylüler tarafından destek verileceğini 
belirtmişlerdir. 

• Kadınların eğitilebileceği dikiş, halıcılık vb. el sanatları kurslarının 
açılması istenmektedir. Böylece kadınlar da bir şeyler üreterek aile 
ekonomisine katkı sağlayacaktır. (30) 

• Okul binalarının yenilenmesini ve eğitimin iyileştirilmesini 
istemektedirler. Ancak bu durumda da eğitimli kişilerin köyde 
durmayacağı endişesi ile köydeki yaşam şartlarının da iyileştirilmesi 
istenmektedir. (45)  
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• Köylerde kütüphaneler oluşturularak gençlerin eğitimine katkı 
sağlanması ve okuma alışkanlığı edindirilmesi istenmektedir. (13) 

• Köylere bilgisayar verilerek, bilgisayar kursu açılması istenmektedir. 
(6) 

• Gezici ekiplerle anne-babaların eğitilmesini istemektedirler. (-)  
• Tavukçuluğun kredilerle desteklenmesini, özellikle yumurta 

tavukçuluğunun geliştirilmesini istemektedirler. (26) 
• Köylülerden işgücü desteği alınarak trafoların yenilenmesini ve elektrik 

kesintilerinin önlenmesini istemektedirler. (45) 
• Kız çocuklarının eğitimine önem verilmesi istenmektedir. (6) 
• Kanalizasyon sistemi yapılması istenmektedir. Çevre kirliliğinin 

önlenmesi için çöp toplama merkezlerinin oluşturulmasını ve çöplerin 
derelere atılmamasını istemektedirler. (3) 

• Köylerin etrafındaki sahalarda tıraşlama kesim yapılmamasını 
istemektedirler. (3) 

• Köylülere arazilerinin sürülmesi ile ilgili tekniklerin öğretilmesi ve 
toprak erozyonunun engellenmesi istenmektedir. (1) 

• Çocukların eğitimini olumsuz etkilediği için köy okulundaki 
öğretmenlerin sürekli değiştirilmemesi istenmektedir. (-) 

• Eminlik köyündeki köylülerden bir kısmı, tüm zararlarını bilmesine 
karşın kıl keçi yetiştiriciliği için destek verilmesini istemektedir. (18) 

• Hayvancılık ile ilgili eğitim çalışmaları istenmektedir. (17) 
• Ormanların daha sıkı korunarak keçi tahribatının azaltılması 

gerekmektedir. Bunun için de kişilerin keçilerini evde kapalı sistemde 
yem vererek beslemesi istenmektedir. Ayrıca kıl keçisi dışındaki 
hayvanların da ormana girişinin sınırlandırılması istenmektedir. (-) 

• Köylerin, dışarı ile en önemli iletişim kaynağı olan televizyon 
vericilerinin güçlendirilmesi istenmektedir. (4) 

• Kooperatiflerin desteklenerek, güçlendirilmesi, bölgede kooperatif 
birliklerinin kurulması için destek verilmesi istenmektedir. (17) 

• Zati ihtiyaç alımlarının köylülerin de katılımı ile, daha iyi 
yararlanabilecekleri şekilde düzenlenmesini istemektedirler. (9) 

• Ağaçlandırma sahaları seçilirken köylülerin mera ihtiyaçlarının dikkate 
alınmasını istemektedirler. Ayrıca mevcut mera alanlarının 
iyileştirilmesi istenmektedir. (16) 

• Büyükbaş hayvancılığın kredilerle desteklenerek geliştirilmesini 
istemektedirler. Yem alımlarının desteklenmesi, yem bitkileri 
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, yem bitkilerinin işlenmesi ve 
hayvanların beslenmesi konusunda eğitimler verilmesi de 
istenmektedir. (67) 
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• Bölgede kekik ve defne yetiştiriciliğinin desteklenerek geliştirilmesi 
istenmektedir. (-) 

• Gençlere spor sahası yapılabilmesi için ormandan uygun yer 
istemektedirler. Olukkoyağı ve İnköy’de kişiler, tesisleri kendi 
imkanları ile yapacaklarını ve buralarda şenlikler, spor turnuvaları 
düzenleyeceklerini belirtmektedirler. (35) 

• Orman işçiliğinin sigortalı hale getirilmesi arzu edilmektedir. (12) 
• İnköy, Kuşçular ve Emirler köylerinde kişiler kadastro çalışmaları 

sırasında hazine veya orman arazisine dahil edilen alanların kendilerine 
geri verilmesini istemektedirler. (8)  

• İnköy’de kişiler arasında veraset sorunu vardır. Tapu idaresinin 
vereceği görevlilere kendilerinin de yardım sağlayacaklarını belirterek, 
tapu çalışmalarının yenilenmesini istemektedirler. (-) 

• İnköy ve Olukkoyağı köylerine imam atanması istenmektedir. (-) 
• Ağaçlandırma yapılması gereken tüm sahaların ağaçlandırılması 

istenmektedir. (13) 
• Cep telefonu şebekelerinin iyileştirilmesi istenmektedir. (-) 
• İnköy’de jandarma ekiplerine destek verilmesi veya özel koruma birliği 

verilmesi istenmektedir. Köyde güvenlik ile ilgili sorunlar 
yaşanmaktadır. (4) 

• Köylerde gübre toplama merkezlerinin oluşturulması istenmektedir. 
Çıkan gübrelerin işleneceği gübre fabrikasının kurularak yöreye iş 
imkanı da sağlanabileceğine inanmaktadırlar. (4) 

 
 

 3.3. Bölgede Kurumlarla Yapılan Çalışmaların  
        Sonuçları 
   
Çalışma bölgesinde kurumlarla yapılan çalışmalar Tablo 6’da 

sunulmuştur.  
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Tablo: 6- Çalışma Bölgesinde Kurumlarla Yapılan Çalışmalar. 
Table : 6- Studies Carried with Institutions in Research Region. 

Kurum Yapılan Çalışmalar 
İdari Kurum Ziyaretleri  
(Tarsus Kaymakamlığı, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus 
Belediyesi) 

Kaymakama ve Belediye Başkanlarına yapılacak 
çalışma ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tarsus 
Kaymakamı ve her iki Belediye Başkanı da 
yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini 
belirtmişler ve ilerlemelerle ilgili bilgi istemişlerdir.   

Mersin Orman Bölge 
Müdürlüğü, 
Mersin Çevre Orman İl 
Müdürlüğü, 
Tarsus Orman İşletme 
Müdürlüğü 

Bölgedeki orman varlığı ve ormancılık çalışmaları 
ile ilgili bilgiler alınmıştır. Orman Bölge 
Müdürlüğünde Bölge Müdürü, Bölge Müdür 
Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile görüşülmüştür 
(7 katılımcı). Çevre ve Orman İl Müdürlüğünde İl 
Müdürü, Şube Müdürleri ve teknik elemanlardan 
oluşan 8 kişilik bir grupla H formu yapılmıştır. 
Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme 
Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Orman İşletme 
Şefleriyle görüşülmüştür. Ayrıca ağaçlandırma ve 
av-yaban hayatı birimlerinin şefleri ile de 
görüşülmüştür. Orman birimlerinde çalışan yetkililer 
uzun süredir aynı bölgede görev yaptıkları için 
yöreyi çok iyi tanımaktadırlar. Bu nedenle 
bölgedeki gelişmelerle ilgili de bilgiler vermişlerdir. 

Mersin Tarım İl Müdürlüğü, 
Tarsus Tarım İlçe Müdürlüğü 

Bölgedeki tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgiler 
alınmıştır. Tarım İl Müdürlüğündeki görüşmeler 
Tarım İl Müdürü ile yapılmıştır. Tarım İlçe 
Müdürlüğü’nde ise 4 uzman katılımcı ile 
çalışılmıştır.   

Mersin Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğü 

Bölgedeki su kaynakları sulama yapıları ile ilgili 
bilgiler alınmıştır. Çalışmaya iki uzman (1 erkek ve 
1 bayan) katılmıştır.  

Tarsus Milli Eğitim İlçe 
Müdürlüğü 

Bölgedeki eğitim durumu ve eğitim kurumlarının 
yapısı ile ilgili bilgiler alınmıştır. Çalışma Milli Eğitim 
İlçe Müdürü ile yapılmıştır.  

Tarsus Ana-Çocuk Sağlığı 
Birimi 

Bölgedeki sağlık kurumlarının yapısı, aşılama 
faaliyetleri, ana-çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalar 
hakkında bilgiler alınmıştır. Çalışma üç uzmanın 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

Tarsus Müftülüğü Tarsus müftüsü ile görüşülmüş ve bölgedeki dini 
kurum çalışmaları ile ilgili bilgiler alınmıştır.  

Tavukçuluk Firmaları CP, Saray ve Akyem firmalarının yetkilileri ile 
görüşülmüştür. Tavukçuluğun gelişimi, 
uygulanması, sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili 
bilgiler alınmıştır.  

Diğer Katılımcılar Eski Mersin Orman Bölge Müdürü Mehmet DENİZ 
ve Olukkoyağı köyünden emekli öğretmen Ömer 
CIRIK’tan bölgenin önceki durumu ile ilgili bilgiler 
alınmıştır. Ayrıca Ağaçlandırma Şube Müdürü 
Hüseyin ÖZBAKIR ile ormancılık çalışmaları ile ilgili 
dokümanların genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.  
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  3.3.1. Bölgedeki İdari Birimler İle Yapılan  
            Çalışmalardan Elde Edilen Sonuçlar 
 
   3.3.1.1. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, yapılan çalışmaları son derece 

olumlu karşılamış ve ormancılık çalışmaları konusunda kendisine bilgi 
aktarılmasından duyduğu memnuniyeti belirtmiştir. Çalışma bölgesi su 
rezervleri bakımından önemlidir. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin 
halkının içme suyunu buradan sağlamaktadır. Ayrıca bölgenin yeşil alan olarak 
da önemi bulunmaktadır. Bu nedenle de çalışmalarla yakından ilgilendiklerini 
ve her aşamasında destek vereceklerini belirtmişlerdir. İl Koordinasyon Kurulu 
toplantılarının kurumlararası işbirliğinin sağlanmasında önemli bir katkı 
sağlayacağı düşüncesindedir. İl Valisinin yönetiminde üç ayda bir yapılmakta 
olan İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına tüm kurumların başkan ve müdürleri 
katılmaktadır. Bu toplantıların kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması 
için iyi bir fırsat olacağı belirtilmiştir.  
 
 

   3.3.1.2. Tarsus Belediye Başkanlığı 
 

Tarsus İlçe Belediye Başkanlığı da benzer şekilde çalışma ile ilgilenmiş 
ve her aşamasında destek vereceklerini belirtmişlerdir. Başkanlık olarak, 
çalışma sonuçlarının köylülere iletimi için de destek vereceklerdir. Bölgede çöp 
toplama merkezlerinin oluşturulması, yer altı su kaynaklarının korunması 
yönünde de çalışmalar başlatılmıştır.  
 
 

   3.3.1.3. Tarsus Kaymakamlığı 
 

Bölgedeki resmi kurumlar, Kaymakamlık denetiminde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Tarsus Kaymakamlığı bölge genelinde köylülerin kalkınması 
için ve tüm köylere hizmet götürülebilmesi için çalışmaktadır. Kaymakam, 
bölgedeki sağlık, eğitim, tarım gibi kurumların yetkilileri ile birlikte köy 
gezileri yaparak bilinç seviyesinin yükseltilmesi ile çalışmaktadır. Bölge köyleri 
sosyal kalkınma fonundan da Kaymakamlık aracılığı ile yaralanmaktadırlar. 
Proje aşamasında ve sonrasında ortaya konan senaryoların uygulanmasında 
destek vereceklerini belirtmişlerdir.  
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  3.3.2. Mersin Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ile Yapılan  
            Çalışmalar 

 
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ile yapılan H Formu çalışmasının 

sonuçları aşağıda açıklanmıştır: 
 

Olumlu görüşler 
• Köylünün ormancılık çalışmalarına ve teşkilata bakış açısı olumludur. 

Orman idaresi ile halk arasında diyalog artmıştır ve ilişkiler iyidir. Sosyal 
problemler azalmıştır.  

• Yaban hayatı geliştirme sahaları oluşturulmaktadır. Yaban domuzu avlak 
sahası, kırmızı benekli alabalık koruma ve yaban keçisi koruma sahaları 
tahsis edilmiştir. Bu sahaların koruması köy tüzel kişiliklerine 
yaptırılmaktadır  

• Ormanların korunması konusunda çalışmalar artmıştır. Köylüler keçinin 
ormanlara verdikleri zararın bilincine varmışlardır. Bu konudaki 
bilinçlendirme çalışmaları da olumlu sonuçlar vermiştir.  

• Ağaçlandırma ve özel ağaçlandırma sahalarında kaynak kullanım bilinci 
artmaktadır. Özel ağaçlandırma çalışmaları projeli olarak yapılmaktadır. 
Özel ağaçlandırma (imar-ihya) projeleri gerçekleşmektedir. Programlı 
şekilde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları uygulanmaktadır. 
Ağaçlandırma çalışmaları köylülere yevmiye usulü ile yaptırılmakta ve gelir 
elde etmelerine olanak sağlanmaktadır. Ağaçlandırma sahalarında da 
koruma köy tüzel kişiliklerine verilmektedir.  

• Proje bölgesindeki ormancılık çalışmaları dış ve iç bütçeli projelerle sürekli 
desteklenmektedir. Bunda, bölgenin su rezervi olarak önem taşımasının da 
etkisi bulunmaktadır.  

• Yapılan çalışmalar kapsamında, ferdi kredilerle köylüler desteklenerek 
ekonomik durumları iyileştirilmekte, ormancılık faaliyetlerinin kolay 
uygulanması sağlanmaktadır. Bu nedenle seçilen köyler ormancılık 
çalışmaları açısından olumlu örneklerdir.  

 
Olumsuz görüşler 

• Köylülerin bazen kaynakları kötü kullandıkları, kısa vadeli çıkarlarının ön 
plana çıktığı görülmektedir. En sık yaşanan sorunlar, kaçak kesimler ve 
otlatma sorunlarıdır. Ormandan tarla amaçlı açma yapılmaktadır. Ancak bu 
çok azalmıştır. Kaçak avlanma olabilmektedir.  

• Bölgede tavukçuluk teşvik edilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Ancak 
kümeslerin elektrik enerjisi ile ısıtılması pahalıdır. Bu nedenle kaçak 
kesilen odunlar ısıtmada kullanılmaktadır. Bu durum (yaygın olmamakla 
birlikte) ormanlar açısından olumsuz bir durumdur. 
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• Doğal kaynak kullanımı konusunda bilinç yeterince gelişmemiştir. Bu 
konudaki eğitim çalışmaları henüz yeterli değildir.  

• Uygulanan kredilerden istenen maksimum fayda ve gelişme 
sağlanamamıştır. Kredileri alan kişiler yeterli kontrolün sağlanmaması 
durumunda uygulamayı sürdürmemektedir. Kredi, üretim dışı işlerde 
kullanılabilmektedir. Ancak bu son yıllarda çok azalmıştır.  

• Özellikle keçi yetiştiriciliğinin yaygın olduğu köylerde, kişilerle sorunlar 
yaşanmaktadır. Bunda bazı durumlarda teşkilatın da hataları olabilmektedir.  

 
Çözüm önerileri ve önerilerin oylanması 

• Bölgede daha etkin ve uygulanabilirliği yüksek projeler geliştirilmeli ve 
desteklenmelidir. Orman köylüsünün gelir düzeyini artırıcı tedbirler 
alınmalıdır. Çalışmalar köy, hatta havza bazında yapılmalıdır. Tüm aileler 
çalışma kapsamına alınmalıdır. Üretim planlaması gerekmektedir. Bunun 
için ORKÖY’e kaynak aktarılması gerekmektedir. (11) 

• Köylülere av turizminden verilen gelir artırılmalıdır. Av sahalarında köy 
tüzel kişiliği tarafından yapılan koruma genişletilmelidir. (5) 

• Köy hudutları içinde kalan orman alanlarının, o köyden kişilere verilerek 
özelleştirilmesi korumayı artıracaktır. Kontroller, Bergama fıstık çamı 
sahalarında olduğu gibi yine orman teşkilatı tarafından yapılabilir.(4) 

• Özel ağaçlandırma çalışmalarında olduğu gibi, projelendirilmiş özel mera 
alanları kurulmalı (kredili) ve mera projeleri profesyonel olarak hazırlanıp 
uygulanmalıdır.  

• Hayvansal ve bitkisel üretim faaliyetlerinde, köylüler kendi kooperatifleri 
aracılığı ile çalıştıracakları serbest ziraat mühendislerinden ve 
veterinerlerden destek almalıdır. Devletin her köye destek vermesi mümkün 
olmadığından bu sistem teşvik edilmelidir.  

• Eğitim çalışmalarına önem verilerek köylü bilinçlendirilmelidir. Köylülere, 
özellikle gençler ve öğrencilere slayt destekli eğitim verilmelidir. Daha 
büyük kitlelere ulaşmak için televizyon gibi eğitim araçlarından 
yararlanılmalıdır.(14) 

• Gelir getirici faaliyetlerin artırılması gerekmektedir. Ancak çalışmalar 
yapılırken sonuçları iyi değerlendirilmelidir. Tavukçulukta olduğu gibi 
sorun yaşanmaması için öncelikle ucuz enerji ve girdi temini sağlanmalı ve 
pazarlama kanalı oluşturulmalıdır. (5) 

• Havzadaki mevcut su kaynaklarından köylülerin yararlanmasını sağlamak 
için alt yapı oluşturulmalıdır. Sulu tarım desteklenmelidir.  

• Köylünün ekonomik gücünü artıracak odun dışı orman ürünlerinin 
tanıtılması ve üretimi için kredi ve eğitim desteğinin sağlanması 
gerekmektedir. (1) 
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• Teşkilat çalışanlarının halkla ilişkileri güçlendirilmelidir. Teşkilatta aktif 
görev alan personel kalitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Köylülerin 
sorunlarına sıcak eğilim gösterilecek uygun ortam koşulları sağlanmalıdır. 
Yapılan ormancılık çalışmalarının katılımcı olarak planlanması, uygulama 
aşamalarında halka bilgi verilmesi uygulamada etkinliği artıracaktır. (4)  

• Gerek olması durumunda yasal tedbirler de alınarak ormanlar ve teşkilat 
çalışanları üzerindeki siyasi baskı azaltılmalıdır. (1) 

Not: Çalışmaya 9 kişi katılmıştır. Önerilerin yanındaki rakamlar o görüş için 
verilen puanı göstermektedir. Öncelik sıralamasıdır.  
Orman kaynaklarının değerlendirilmesi: 7,3  
Orman teşkilatının çalışmaları: 6,4  
 
 

  3.3.3. Mersin Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile Yapılan  
            Görüşmeler 
 
Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, köyleri kooperatifler kanalı ile 

desteklemektedir. Kooperatifler aracılığı ile tarım ürünleri yetiştiriciliği, yem 
bitkisi üretimi ve yem bitkilerinin işlenmesi konularında eğitimler 
verilmektedir. Ayrıca tarımsal  ürünlerin üreticiden alınmasında fiyat 
desteklemesi, tarımsal girdilerde indirimler ve desteklemeler, hayvan 
yetiştiricilerine veteriner desteği de yine kooperatifler aracılığı ile 
sağlanmaktadır. Çalışma bölgesi köylerinin bu hizmetlerden yararlanabilmesi 
için köy bazında kooperatiflerin kurulması gerekmektedir. Ayrıca 
kooperatiflerin bir araya gelerek “Kooperatifler Birliği” şeklinde organize 
olması da alınacak hizmetleri artıracaktır.  

Çokak köyünde yapılacak olan merkezi süt soğutma ve depolama 
tesisinden Eminlik, Emirler ve Kuşçular köyleri de yararlanabilecektir. Bölgede 
et tavukçuluğunun yanı sıra yumurta tavukçuluğunun da desteklenmesi hedefler 
arasındadır. Ayrıca arıcılık için potansiyel vardır ve balı değerlidir. Besiciliğin 
geliştirilmesi için özellikle Kuşçular tarafına öncelik verilerek korunga ve fiğ 
desteği sağlanacaktır. Ahırlar sağlıklı değildir. Maliyeti düşük ve 
havalandırması iyi olan yarı açık sistemli ahırların yapılması gerekmektedir. 
Örnek uygulamalar başarılı sonuç vermiştir. Yeni kurulacak kümeslerin kapalı 
sistemde yapılması, mevcut kümeslerin havalandırma sistemlerinin 
iyileştirilmesi gerekmektedir.  

Çalışma köylerinden Emirler köyü etrafındaki sahalarda defne üretimi 
başarı kazanmıştır. Emirler köyünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmalı 
ve köyde toplanan defnenin işlenmesinde öncülük yapmalıdır. Ayrıca yörede 
kekik fidesi üretilip, dağıtılması planlanmaktadır. Sulama suyunun 
sağlanabilmesi durumunda sebze-meyve üretimi desteklenecektir. Kısa vadede 
sulama sorunun giderilebilmesi için 200-400 ton kapasiteli sulama havuzlarının 
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yapılması planlanmaktadır. 400 ton kapasiteli bir havuzdan, 5 da kiraz bahçesi 
sezon süresince sulanabilecektir.  
 
 

  3.4. Çalışma Bölgesinin Ekonomik Yapısı ve Gelir  
          Kaynakları 
       
Ülkemiz kırsal kesiminde görüldüğü üzere, çalışma bölgesindeki 

köylülerin de ana gelir kaynaklarını tarım, ormancılık ve hayvancılık 
oluşturmaktadır. Ancak bölgede az sayıda da olsa bakkal, değirmenci, fırıncı, 
kahvehaneci, hızarcı ve demirci gibi tarım dışı faaliyetlerden esnaf ve zanaatkar 
olarak geçimini temin eden köylüler mevcuttur.  

Araştırma bölgesindeki yerleşim yerlerinde oturmasına karşın sürekli 
olarak yerleşim yeri dışında çalışan, sadece Emirler köyünden 1 kişi 
bulunmaktadır. Öte yandan bölgedeki yerleşim yerlerinde oturmasına karşın, 
geçici olarak yerleşim yeri dışında çalışan kişi sayısı ise Kuşçular köyünden 12 
kişi, İnköy’den 15 kişi ve Olukkoyağı köyünden de yine 15 kişi bulunmaktadır. 
Bu kişiler demiryolu, taş ocakları ve ormancılık işlerinde çalışmak için günü 
birlik veya belli dönemlerde geçici olarak Tarsus, Mersin ve Adana’ya 
gitmektedir.  

Görüldüğü gibi yöre halkının asıl geçim kaynağını ormanlar ve 
yöredeki doğal kaynaklara bağlı tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Çalışma 
bölgesindeki köylerin gelir kaynakları ve bunların köylüler için önemi Tablo 
7’de verilmiştir. Olukoyağı ve İnköy’de geçim kaynaklarının en fazla çeşitlilik 
gösterdiği, en az geçim kaynağının ise Eminlik köyünde olduğu görülmektedir.  
 
Tablo: 7- Çalışma Bölgesi Köylerinin Gelir Kaynakları ve Köy Halkı İçin 
                Önem Durumu (Anket Çalışması Sonuçları). 
Table : 7- Income Sources and Their Importance to Villagers. 

Hayvansal üretim Bitkisel üretim  
 

Köyün adı 
Tavukçuluk Salma 

hayvancılık 
Ahır 

hayvancılığı
Arıcılık Meyve-

sebze 
Tarla 

 
 

Madenciik 

 
Serbest 
Ticaret 

 
Orman 
işçiliği 

 
 

ODOÜ 
Olukkoyağı 1 2 3 5 - 3 - 6 4 - 
İnköy 1 3 2 5 - - 7 6 4 - 
Ardıçlı 3 1 4 4 - - - 5 2 - 
Keşli - 1 - 3 - - - 4 2 - 
Eminlik - 1 - - - - - 2 - - 
Emirler - 1 2 - - 3 - - 5 4 
Kuşçular - 1 4 - - 2 - 5 3 - 
*ODOÜ: Odun dışı orman ürünleri 
 

Araştırma bölgesinde dokumacılık ve el sanatları, ağaç oyma işleri, 
başkasının tarlasında işçilik vb. gelir kaynakları bulunmamaktadır. Ancak 
özellikle Keşli köyünde kadınlar kooperatiflerinin faaliyete geçirilmesi 
durumunda üretecekleri ürünleri pazarlayabileceklerini belirtmişler ve el 
sanatlarına yönelik kurslar talep etmişlerdir.  
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Köylülerle yapılan Venn şeması çalışmalarının sonucuna göre, 
gelir kaynaklarının kimler tarafından kullanıldığı, yararlanma dereceleri 
ve yarar grubunun kaynakla ilişkisinin derecesi Tablo 8’de verilmiştir.  

 
Tablo: 8- Bölgedeki Kaynak Kullanımının ve Kullanıcıların Kaynakla  
                İlişkisinin Derecelendirilmesi. 
Table : 8- Ranking Resource Uses in the Research Region. 
Kullanıcı 

grup 
 

Köylüler 
 

Özel sektör*
 

Kamu Kurumları**
Katılımcı 

grup 
 

Kadınlar 
 

Erkekler 
 

Kadınlar 
 

Erkekler 
 

Kadınlar 
 

Erkekler 
Kaynak Kullanma İlişki Kullanma İlişki Kullana İlişki Kullanma İlişki Kullanma İlişki Kullanma İlişki 

Orm.(od.) 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 2,3 3,2 1,3 5,0 4,0 3,7 3,3 
Avcılık 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,6 1,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
ODOÜ 0,4 2,2 0,4 2,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,5 
Su 1,8 2,0 1,8 2,0 1,3 0,8 1,5 1,7 0,8 0,5 2,2 0,5 
Tarla Zir. 2,0 3,8 2,0 3,8 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bahçe Zir. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tavukçuluk 1,3 2,5 1,3 2,5 1,3 1,0 1,3 0,8 0,5 0,8 0,8 0,7 
Hayvanc.k 3,0 5,0 3,0 5,0 3,3 1,5 3,0 1,2 0,0 0,0 0,3 0,3 
Arıcılık 1,3 3,0 1,3 3,0 0,5 1,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nakliye 0,3 1,0 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 
*Kullanmada 5 en fazla, 1 en az yararlanılan kaynağı göstermektedir. İlişkilendirmede 5 kaynağa en   
yakın, 1 en uzak yarar grubunu göstermektedir.   
**Odun tüccarı, keresteciler, hızar atölyeleri, hayvan tüccarları, avcılar vb. yer almaktadır. 
***Orman İşletme Müdürlüğü, belediyeler ve diğer resmi kurumlar yer almaktadır. 

 
Köylüler bölgede en fazla yarar sağladıkları kaynakların orman kökenli 

olduğunu belirtmişler ve en önemli geçim kaynağı olarak orman işlerini 
göstermişlerdir. Bunun sonucunda da en fazla puan ormanlar için verilmiştir. 
Orman kaynakları ile en yakın ilişkiler içinde bulunan grup olarak da yine 
köylüler kendilerini belirtmişlerdir. Gerçekten de ormanla iç içe yaşamakta olan 
köylüler, ormancılık çalışmalarının her aşamasında yer almaktadır. Yine benzer 
şekilde özel sektörün de ormandan ve doğal kaynaklardan kendilerinden çok 
yararlandığını söylemişlerdir. Yöredeki su, yayla, toprak, arıcılık ve avcılık gibi 
diğer kaynakları ise en fazla, yakınında yaşayan kişiler olarak kendilerinin 
kullandığını belirtmişlerdir. Ancak bu kaynaklardan sağlanan yarar seviyesi 
orman kaynaklarına göre düşüktür  
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  3.5. Ormancılık Sektörünün Durumu ve Bölge  
         Ekonomisine Katkıları 
 
   3.5.1. Akdeniz Bölgesi Orman Varlığı ve Türkiye  
             Ormancılığı İçindeki Yeri 
 
Akdeniz ormancılığı Türkiye ormancılığı içinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Toplam orman varlığının %21,4’ünü Akdeniz ormanları 
oluşturmaktadır. Alan olarak Karadeniz ormanlarından sonra ikinci sırada yer 
almaktadır (Tablo 9).  
 
Tablo: 9- Türkiye’deki Orman Alanlarının Bölgeler Bazında Dağılımı (ha). 
Table : 9- Distribution of Forest Areas by the Regions in Turkey (ha). 

Yer Verimli Orman Bozuk Orman Toplam 
Akdeniz Bölgesi 1913971 2499473 4413444 
Karadeniz Bölgesi 3149478 2249873 5399351 
Marmara Bölgesi 1936973 1068076 3005049 
Ege Bölgesi 1682964 1691933 3374897 
İç Anadolu Bölgesi 681266 1218410 1899676 
Doğu-Gd. An. Bölgesi 1442947 1134092 2577039 
Türkiye Geneli 10807599 9859455 20667054 

 
Akdeniz bölgesinde ormancılık çalışmaları, beş ayrı Orman Bölge 

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Antalya ve Mersin bölgelerinde 
ormanların büyük kısmını koru ormanları oluştururken, K.Maraş bölgesinde 
daha çok baltalık ormanların yer aldığı görülmektedir (Tablo 10).  

Akdeniz Bölgesindeki ormanların %43,1’i verimli koru ve normal 
baltalık orman alanları, %56,7’lik kısmı bozuk koru ve baltalık sahalarıdır. 
Verimli koru ormanlarının büyük kısmını 1 kapalı ormanlar oluştururken, 
baltalıklar içinde 3 kapalı sahalar daha fazla yer tutmaktadır. Bozuk orman 
sahaları, ormancılık çalışmaları açısından silvikültür, ağaçlandırma gibi 
çalışmalarla ıslah edilmesi gereken sahalar olarak görülmektedir. Ancak bu 
sahalar, av-yaban hayatı alanı ve odun dışı orman ürünlerinin yetişme sahası 
olması bakımından son yıllarda önem kazanmıştır. Yeni işletim planlarında, 
ormanın odun dışı işlevleri ön plana çıkarak sahanın rehabilitasyonunda etkili 
olmaktadır. Akdeniz ormancılığında da benzer bir durum görülmekte olup, 
özellikle Antalya ve Mersin dolaylarında odun dışı orman ürünleri ve av-yaban 
hayatı önem taşımaktadır. Mersin bölgesi özellikle defne ve kekik sahaları ile 
tanınmaktadır. Hatta son yıllarda bölge genelinde yürütülen çalışmalarla kekik 
türleri ıslah edilerek fide üretilmekte ve vatandaşlara tapulu arazilerine dikilmek 
üzere dağıtılmaktadır. Bu da yöre halkına ek gelir imkanı oluşturmaktadır. 
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Tablo: 10- Akdeniz Bölgesindeki Orman Bölge Müdürlükleri ve Orman  
                  Varlığı (ha). 
Table : 10- Forest Resources in Mediterranean Regional Directorates (ha). 
Orm.Sınıfı Bölge Müdürlüğü Kapalılık 

Durumu Isparta Antalya Adana Mersin K.Maraş 
 

Toplam 
3 109466 239817 75890 50657 44765 520595 
2 87114 175455 126622 82322 80049 551562 
1 105873 129199 195473 195654 135103 761302 

Tıraşlama 5533 3976 7769 6642 7577 31497 

 Verimli    
   koru 

Toplam 307986 548447 405754 335275 267494 1864956 
Bozuk koru 275723 504758 310518 421096 378560 1890655 

Toplam koru 583709 1053205 716272 756371 646054 3755611 
3 1003 1172 9443 1376 29095 42089 
2 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 4467 0 2459 6926 

Normal 
baltalık 

Toplam 1003 1172 13910 1376 31554 49015 
Bozuk baltalık 132283 16402 127722 46246 286165 608818 

Toplam baltalık 133286 15574 141632 47622 317719 655833 
Toplam verimli 
orman (Verimli 
koru+normal 
baltalık) 

308989 549619 419664 336651 299048 1913971 

Toplam bozuk 
orman 
(Bozuk koru+bozuk 
baltalık) 

408006 521160 438240 467342 664725 2499473 

Toplam orman 
alanı 716995 1070779 857904 803993 963773 4413444 

Orman içi açıklıklar 1024357 926179 3762788 755084 4877666 11346074 
Genel alan 1741352 1996958 4620692 1559077 5841439 15759518 

Not: 3 kapalı ormanda alanın %71 ve daha fazlası ağaç tacı ile kaplıdır.  
 

 
3.5.2. Mersin Bölge Müdürlüğü Orman Varlığı ve  
          Ormancılığın Durumu   
 
Mersin ili toplam alanı 1,5 milyon ha’dır. 803 993 ha’lık kısmı 

ormanlık alan olup, bunun da 336 651 ha’ı verimli ormandır. 34 milyon m3 
orman serveti bulunmaktadır. 1992 yılı envanter sonuçlarına göre yılda 700 000 
m3 artım gerçekleşmektedir. Yıllık eta 500 000 m3’tür. Mersin bölgesi 
amenajman planı katılımcı yaklaşımla yapılmıştır ve bu planlama ile Bölge 
Müdürlüğü ödül almıştır. Orman kaynakları envanterinin yenilenmesi için 
çalışmalar 2002 yılında başlatılmıştır ve devam etmektedir. Bugüne kadar 
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kadastro çalışmalarının %80’i tamamlanmıştır. Yörede son 10 yıl içinde 
ormancılık faaliyetlerinin iyileştiği belirtilmektedir.  

Çalışılan köylerin de yer aldığı Tarsus Orman İşletmesinin 
bünyesindeki ormanlık alan toplam 100 664 ha’dır. Yine bölge ve Mersin 
ormancılığında olduğu gibi burada da ormanların %50’ye yakın kısmı bozuk 
ormanlardır. Son 10 yıl içindeki durum incelendiğinde Tarsus ormancılığında 
da gelişmelerin olduğu, orman varlığının ve koru ormanları sahasının arttığı 
görülmektedir. Son envanter çalışmalarında, ormanların değerlendirme şeklinde 
değişiklikler olmuştur. Maki formundaki alanlar 1992 yılı envanterinde bozuk 
baltalık olarak değerlendirilirken, 2002 yılı envanter planında koru ormanları 
sınıfında kabul edilmiştir. Sonuç olarak Tarsus genelinde koru ormanı sahası 
artmıştır. Verimli baltalık alanların bir kısmı (208,5 ha) koru ormanı sınıfına 
ayrılmıştır (Tablo 11).   
 
 
Tablo: 11- Tarsus İşletme Müdürlüğü Orman Varlığının Son 10 Yıldaki  
                  Değişimi (ha). 
Table : 11- Change in Forest Resources in Tarsus Forest District for 10 Years             
                   (ha). 

Orman Vasfı 1992 yılı 2002 yılı 
Normal Koru Ormanı 43018 55087 
Bozuk Koru Ormanı 27403.5 44669 
Verimli Baltalık 1116.5 908 
Bozuk Baltalık 27374 - 
Toplam Orman Alanı 98912 100664 

 
Türkiye genelinde yapılan diğer çalışmalarda, orman köylülerinin 

baltalıkların koruya dönüştürülmesine karşı çıktıkları saptanmıştır. Oysaki 
çalışma bölgesi köylerinde, köylülerden bu yönde bir şikayet gelmemiştir. 
Burada en önemli faktör, ormandan alınan işlerin yeterli olmasıdır. Köylüler 
bozuk orman alanlarından yarar sağlayamadıklarını, yapılan çalışmalar 
sonrasında ormanların geliştiğini ve kendilerine sürekli olarak iş sağlar duruma 
geldiğini belirtmişlerdir.  
 
 

   3.5.3. Çalışma Bölgesindeki Orman Varlığı ve  
             Ormancılığın Durumu  
 
Çalışma bölgesindeki toplam orman varlığı 23 132 ha’dır. Amenajman 

planlarına göre bölgede 6505 ha verimli orman bulunmaktadır. Bölge genelinde 
olduğu gibi çalışma bölgesinde de bozuk orman sahaları daha fazladır. Çalışma 
bölgesinin bozuk orman sahalarının daha çok İnköy tarafında olduğu 
görülmektedir (Tablo 12). Bu nedenle de bu kısımda farklı projeler kapsamında 
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erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır ve çalışmalar 
sürdürülmektedir.  
 
Tablo: 12- Çalışma Bölgesi Ormanlarının Bölge ve Türkiye Ormanları  
                  İçindeki Yeri. 
Table : 12- Situation of Forest Areas in Research Region. 

 
 

Yer 

Verimli 
Orman 
Alanı 

Bozuk 
Orman 
Alanı 

Toplam 
Orman  
Alanı 

Orman 
İçi 

Açıklık *
Olukkoyağı, İnköy ve Ardıçlı  2101 5421 7522 6145 
Kuşç., Keşli, Eminlik ve Emirler 4404 1992.5 6396.5 159.5 
Çalışma bölgesi toplamı 6505 7413.5 13918.5 6304.5 
Tarsus 55995 44669 100664  
Mersin 336651 467342 803993 755084 
Akdeniz Bölgesi 1913971 2499473 4413444 11302558
Türkiye 1080759 9859455 20667054 55865651 

*Orman içindeki otlak, mera vb. alanlarıdır. 
 
 

 3.6. Bölgedeki Ormancılık Çalışmaları   
 

  3.6.1. Silvikültür Çalışmaları 
 

Akdeniz bölgesi ormancılığının genelinde olduğu gibi, Tarsus 
bölgesinde de ormanlık alanların hemen hemen yarısının bozuk sahalar olduğu 
belirtilmiştir. Ayrıca ıslah edilmesi gereken odun dışı orman ürünleri sahası da 
bulunmaktadır. Bu sahalarda doğal gençleştirme, suni gençleştirme ve 
rehabilitasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Silvikültür çalışmalarının 
tamamında orman köylüleri çalıştırılmaktadır. 2004 yılı bütçesinde bu tür 
çalışmalar için 6 trilyon TL kaynak ayrılmıştır.  
 
 

  3.6.2. Odun Üretimi Çalışmaları 
 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2004 yılı itibariyle 390 000 m3 
dikili damgası bulunmaktadır ve 255 000 m3’ü üretilmiştir. Üretimin 5500 m3’ü 
dikili satış olarak gerçekleştirilmiştir. Mersin bölgesi Türkiye genelinde en fazla 
dikili satışın yapıldığı yöredir. Son yıllarda dikili satışların dünyada tercih 
edilen bir sistem olduğu bilinmektedir ve Orman Genel Müdürlüğü de Türkiye 
genelinde dikili satışlara yönelmiş durumdadır.  

Dikili satışlar çoğunlukla köy kooperatiflerine yapılmakta, köy 
kooperatifleri de üzerine kar koyarak tüccara satmaktadır. Kesim işinde yine o 
kooperatife üye olan kişiler sigortalı olarak çalıştırılmaktadır. Kontroller ise 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.  
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Dikili satışların avantajları şu şekilde sayılabilir: 
1. Köylü ile işbirliği sağlanmakta ve sosyal ormancılık yapılmaktadır. 
2. Dikili satışlarda Orman Genel Müdürlüğünün kesim işçiliği, depolama 

masrafı ve nakliye masrafı olmamaktadır. Bu nedenle dikili satışlar 
teşkilat açısından daha ekonomiktir.    

3. Kesilmiş emvalin depolarda çürümesi ve değer kaybetmesi gibi bir 
sorun yaşanmamaktadır.  

4. Orman Genel Müdürlüğü belirlenmiş ebatlarda üretim yaparken tüccar 
piyasanın talebine göre, istenilen ebatta üretim yapmaktadır.  

5. Köy kooperatifleri gelir sağlamaktadır. 
6. Köylüler işçilik ücreti almakta, ayrıca sigortalı olarak çalıştırılmaktadır. 

 
Dikili satışlar belirli kurallara göre yapılmaktadır. Bunlar:  

1. Kesimlerin belirlenen sürede tamamlanması gereklidir. Kesimler 
tamamlandıktan sonra silvikültür çalışmaları yapılmaktadır. 

2. Belirlenen emval sınırları dışına çıkılmamaktadır. 
3. Dikili satış ile ilgili tamimler yöre köylüsü ile mutabakat yapılarak 

düzenlenmiştir. Köylüler mağdur edilmemektedir.  
4. Üretimin her aşamasında kooperatif üyesi köylülerin çalıştırılması 

zorunludur.  
 

Mersin Bölge Müdürlüğü odun satış işlemlerini Mersin, Adana ve 
K.Maraş Bölge Müdürlüklerinin ortaklaşa belirledikleri tarihlerde, aylık satışlar 
halinde yapmaktadır. Bu şekilde piyasanın ihtiyacını sürekli karşılayacak 
şekilde bir program oluşturulmaktadır. Satışlarda Ankara’da tüm Bölge 
Müdürlerinin katılımıyla belirlenen muammen bedel taban fiyat olarak 
alınmaktadır. Muammen bedel belirlenirken bir önceki yılın piyasa şartları ve 
üretim masrafları dikkate alınmaktadır. Satışlar ilan edilerek ve internet aracılığı 
ile duyurulmaktadır. İhalelere 100-150 alıcı katılmaktadır. Bazı satışlarda 115 
milyon TL olarak belirlenmiş olan muammen bedel 165 milyon TL’ye kadar 
yükselebilmektedir. 
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  3.6.3. Ağaçlandırma Çalışmaları 
 

Ağaçlandırma çalışmaları Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Ağaçlandırma 
Şube Müdürlüğü ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.  

Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünün 
çalışmaları 4500 ha/yıl olarak gerçekleşmektedir. Bu sahanın 1700 ha’ında 
erozyon kontrolü, 2800 ha’ında ise ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. 
Ağaçlandırılacak sahalar OGM tarafından verilmekte ve ağaçlandırma işleminin 
tamamlanmasından sonra saha yine OGM’ye devredilmektedir.  

Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü 500 ha’lık saha için bir bekçi tahsis 
etmektedir. Bu uygulamanın devlete maliyeti düşüktür. Ancak Mersin 
bölgesinde 4000 ha kadar ağaçlandırma sahası bulunmaktadır. Bu durumda 
sahanın tamamı için bekçi tahsisi mümkün olamamaktadır. 2003 yılı başında 
çıkarılan kararname ile sahaların korunması aşamasında da köy tüzel kişilikleri 
devreye sokulmuştur. Köy tüzel kişiliği koruma işi için alanın etrafının telle 
çevrili olup olmaması, alanın büyüklüğü ve köye yakınlık durumuna göre ücret 
almaktadır. Koruma birim fiyatları her yıl sezon başında belirlenmektedir. 
Ödemeler 3 aylık periyotlar halinde yapılmaktadır. Ağaçlandırma Şube 
Müdürlüğü koruma bedeli karşılığı ücreti köy tüzel kişiliğine ödemektedir. Bu 
paranın büyük bir kısmı ile köyden bir kişi 12 ay süre ile asgari ücretli olarak 
sahanın korunmasında çalışmaktadır. Bir kısmı da Köy Tüzel Kişiliği bütçesine 
kaynak olarak aktarılmakta ve köyün geliştirilmesinde kullanılmaktadır.  

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma 
çalışmaları ise köy kooperatifleri aracılığı ile doğrudan köylülere 
yaptırılmaktadır. İş toplu olarak köy tüzel kişiliğine verilmekte ve anlaşma 
muhtarla yapılmaktadır. Yıllık fiyat cetvelindeki bedelin %20 altında bir fiyatla 
işi alan Köy Tüzel Kişiliği sigorta, vergi gibi giderleri olmadığı için kar 
edebilmektedir. Köy tüzel kişiliği gündelik karşılığı, işi yine kendi köyünden 
kişilere yaptırmaktadır. Genel olarak her sezonda 150-200 kişi bu şekilde 
işlendirilebilmektedir. Ağaçlandırma çalışmalarının köylüler tarafından 
yapılması durumunda, iş benimsenmekte ve başarılı sonuç vermektedir.  

Çevre ve Orman Bakanlığının farklı birimlerinin ve resmi kurumların 
işbirliği ile bölgede bir çok proje gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar bölgedeki 
ağaçlandırma çalışmaları daha çok Olukkoyağı, İnköy ve Ardıçlı köylerinin 
hudutları içinde kalan sahalarda gerçekleştirilmiştir. 

Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü tarafından 872 ha’lık alan 
ağaçlandırılmış, bunun 208 ha’lık kısmı sedir tohumu atılarak 
gerçekleştirilmiştir.  

İnköy, Olukkoyağı ve Ardıçlı mikro havzasında Dünya Bankası 
tarafından desteklenen Doğu Anadolu Havza Projesi kapsamında mera, erozyon 
kontrolü, ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır (Tablo 13). Projenin 
tamamlanmasından sonra mera ıslahı ve erozyon kontrolü çalışmalarına iç bütçe 
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ile devam edilmiştir. Yeni başlayacak olan SRAP projesi ile, havzanın daha 
yukarıdaki kısımlarında çalışmalar sürdürülecektir. Bunun için 50 000 $’ı mera 
ıslahı, 12 000 $’ı erozyon kontrolü için olmak üzere toplam 62 000 $’lık bir 
kaynak proje kapsamında bölgeye aktarılacaktır.  
 
Tablo: 13- İnköy Mikro Havza Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar  
                  (2000-2003). 
Table : 13- The Activities of Inköy Micro Catchments Project (2000-2003). 

Faaliyet Türü Plan Gerçekleşme 
Erozyon Kontrolü* 500 ha 1250 ha 
Mera Islahı 1603 ha 425 ha 
Karpelli Sedir Tohumu Ekimi 400 ha 250 ha 
Doğal Örtü Geliştirme 1214 ha 535 ha 
Servis Yolu* 15 km 260 km 
Dikenli Tel Çit İhata* 43 km 124 km 

*Bölgede kişilerle yaşanan problemlerin az olması ve maddi kaynağın yeterli olması 
sonucu çalışma sahası artırılmıştır.  
 

Çalışmalar sırasında saha içinde toprağın mutlak derinliğinin az olduğu 
alanlarda, fizyolojik derinliğin de yetersiz olması durumunda ağaçlandırma 
çalışmaları yapılamamaktadır. Bu tip sahalar etrafı tel örgü ile çevrilerek 
koruma altına alınmış ve doğal örtü gelişimi sağlanmıştır. Bu da köylülerin 
sahaya otlatma için girişinde caydırıcı unsur olmuştur. Çünkü köylüler üzerinde 
ağaç olmayan alanları mera olarak kabul etmektedir. Hatta bazı yerlerde 
caydırıcılığı artırmak için kıyı ağaçlandırması yapılmıştır. Fizyolojik derinliğin 
yeterli olması durumunda ise kayalar arasındaki çatlaklardan yararlanarak, 
özellikle karpelli sedir tohumları ile ekim yapılarak doğal gençleştirme 
sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Ağaçlandırma yapıldıktan sonra, sahanın koruma amacıyla otlatmaya 
kapatılmasına karşın kişilerle çok fazla sorun yaşanmamıştır. Köylüler 
ağaçlandırma sahalarında orman işçisi olarak çalışıp gelir elde ettikleri için 
uygulamalara sıcak bakmışlardır. Bölgedeki çalışmalara en çok destek veren 
köy İnköy’dür. Köy içinde keçi sahiplerine baskı uygulanmaktadır. Proje 
çalışmaları sırasında açılan orman yolları, köylülerin tarla ve meralarına 
ulaşımlarında kolaylık sağlamıştır. Proje çalışmaları sırasında köylülere yönelik 
ekonomik desteklemeler olumlu olmuştur. Doğu Anadolu Havza Projesi 
kapsamında gerçekleştirilen arıcılık uygulamaları, sulama sistemi ile ilgili 
çalışmalar, yeni meyve türlerinin getirilerek bölgede tanıtılması memnuniyetle 
karşılanmıştır. Ancak sulama sisteminin hayata geçirilememesi köylülerde hayal 
kırıklığı yaratmıştır. Buna rağmen kişiler çalışmalara desteği sürdüreceklerini 
söylemişlerdir. Ağaçlandırma birimindeki yetkililer de bölgede yapılan 
ağaçlandırma çalışmalarının amacına ulaştığını belirtmişlerdir.  
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3.6.4. Erozyon Kontrolüne Yönelik Çalışmalar 
 
Günümüzde havzada erozyon sonucunda ana kayanın ortaya çıktığı ve 

toprağın kalmadığı bir çok ölü nokta bulunmaktadır. Özellikle İnköy 
taraflarında erozyon sorunu vardır. Erozyon sonucunda bu sahaların bir 
kısmında yeniden üretimin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak 
daha alt noktalarda yapılacak çalışmalarla tahribatın durdurulması 
gerekmektedir. Bu sahalarda helikopter ile karpelli sedir tohumu atılması 
planlanmaktadır. Çalışmalar Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Çalışma bölgesinin coğrafik yapısı da çalışmaları 
zorlaştırmaktadır. Yörede dağların eğimi çok fazladır. Toroslarda 2000 m olan 
yükseklik, Bolkar dağlarında 3500 m’ye ulaşmaktadır. Yörede yağışlar daha 
çok kar şeklinde olmaktadır. Karların eridiği dönemde ve şiddetli sağanak 
yağışlarda sel suları bir anda bu yüksekliklerden 0 m’ye inmektedir. Bu nedenle 
doğal örtünün mutlak korunması önem taşımaktadır.  

Köylüler, kışın 0-300 m rakımdaki, yazın 1000 m ve üzerindeki 
rakımlardaki alanları kıl keçi yetiştiriciliğinde mera olarak kullanmaktadır. 1000 
m üzerindeki alanlar yeterli şekilde ağaçlandırılamadığından, buralarda yasa 
dışı olarak mera şeklinde faydalanma görülmektedir. Ancak ağaçlandırma 
çalışmalarının tamamlandığı alanlar korunmakta ve buralara keçilerin 
girmemesine özen gösterilmektedir. Bu da erozyonun engellemesinde yararlı 
olmaktadır. Mevcut durumda çalışma sahası içinde çok fazla yerleşim yeri 
bulunmamaktadır. Doğu Anadolu Havza Projesi kapsamında İnköy havzası 
içinde bulunan yerleşim yerleri de mümkün olduğunca aşağılara çekilmiştir. 
Ancak bölgede istenen dengenin oluşması 20 yıllık bir süreci gerektirmektedir. 
İnköy havzasında 22 yıl önce yapılan bir köprünün sedimantasyon nedeniyle 
kullanılamaz duruma gelmesi halkın çalışmalara verdiği desteği artırmıştır. 
 
 

3.6.5. Mera Islahına Yönelik Çalışmalar 
 
Bölgede yapılan mera ıslahı çalışmalarından rakımın yüksek olması ve 

olumsuz hava koşulları nedeni ile istenen verim alınamamıştır. Aşırı kar yağışı 
nedeniyle dikenli tellerin her yıl yenilenmesi gerekmiş, bu da maliyeti 
artırmıştır. Bölgede hayvan yetiştiricileri nedeniyle sosyal baskı fazladır. Büyük 
sahaların otlatmaya kapatılması durumunda baskı daha da artmaktadır. 
Çalışmalar rotasyon şeklinde yapılmakta ve köy halkına çalışma mevki ve 
süresi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bir yıllık koruma süresi sonunda saha 
tekrar otlatmaya açılmaktadır. Ancak yine de çalışmalara adaptasyon yeterince 
sağlanamamıştır.  
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3.6.6. Özel Ağaçlandırma Çalışmaları 
 
Türkiye genelinde olduğu gibi, bölgede de orman sınırları içindeki 

açıklıklarda, bozuk orman alanlarında, hazine arazilerinde gerçek ve tüzel 
kişilerin mülkiyetindeki alanlarda özel ağaçlandırma çalışmalarına destek 
verilmektedir. Özel ağaçlandırma çalışmaları 23.02.1998 tarih ve 23267 sayılı 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ağaçlandırma 
Yönetmeliği” esaslarına göre yürütülmektedir.  

Orman sahasını ve diğer ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki 
arasındaki dengeyi kurmak, geliştirmek amacı ile kamu kurum ve kuruluşları ile 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma çalışmalarını teşvik 
etmek amaçlanmaktadır.  

Özel ağaçlandırma çalışmalarında çoğunlukla zeytin, sakız, harnup, 
antepfıstığı, sedir, kızılçam gibi türler kullanılmaktadır. Özellikle Köy Tüzel 
Kişilikleri adına yapılan uygulamalarda gelir getirecek türlerle ağaçlandırma 
yapılması önem taşımaktadır. Bölge genelinde daha çok antepfıstığı 
ağaçlandırma ve aşılamaları, fıstık çamı ve ceviz ağaçlandırmaları talep 
edilmektedir. Orman teşkilatına ait fidanlıklarda üretilen fidanların büyük bir 
kısmı bu amaçla düşük bedellerle satışa sunulmaktadır. Bölge fidanlıklarında 
yılda ortalama 50 000’er adet harnup ve defne fidanı ile 10 000 adet antepfıstığı 
fidanı bu amaca yönelik olarak üretilmektedir. 

Mersin ili genelinde bu güne kadar köy tüzel kişilikleri adına toplam 
1820 ha sahada özel ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Bunun 171,5 ha’ı 
Olukkoyağı köyü Köy Tüzel Kişiliği adına gerçekleştirilmiştir (Tablo 14). Alan 
OGM mülküdür. Etrafı dikenli tel çit ile çevrilmiştir. Burada tür olarak 
antepfıstığı ve zeytin kullanılmış ve 108 732 adet aşı yapılmıştır.  

 
 
Tablo: 14- Mersin İli Genelinde Gerçekleştirilmiş Olan Özel Ağaçlandırma  
                 Çalışmaları. 
Table : 14- Private Afforestation in Mersin Province. 

Sahibi Miktarı (ha) 
Köy Tüzel Kişilikleri 1820,0 
Sedir Kooperatifi 20,0 
Belediye vb. Kurumlar 71,1 
Özel Kişiler 428,4 
Toplam 2339,5 
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3.6.7. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Çalışmaları  
 
Bölge ormanlarında en yaygın görülen zararlı türü çam kese böceğidir. 

Bu zararlıya karşı 82 000 ha’lık bir alanda mücadele çalışmaları 
yürütülmektedir. Mücadelenin 10 000 ha’ı mekanik yolla, diğer kısmı ise 
kimyasal olarak yapılmaktadır. Doğanın dengesini korumak bakımından 
biyolojik mücadele de imkanlar ölçüsünde genişletilmektedir. Yıllık olarak 
2000 ha’lık sahada biyolojik mücadele için kuş yuvaları oluşturulmaktadır. 
Ayrıca çam kese böceğinin zararlı paraziti üretilerek sahaya bırakılmaktadır.  

Ormanlarda etkili olan diğer bir zararlı türü ise kabuk böceğidir. 
Görevlilerce sahada böcek çıkış zamanının kontrolüne ve bu konuda yöre 
halkının bilinçlendirilmesine çalışılmaktadır.  

 
 
3.6.8. Koruma-Kontrol Çalışmaları 

 
Bölge genelinde yapılan ormancılık çalışmaları olumlu sonuçlar 

vermektedir. Son yıllarda bölgedeki orman suçlarında azalma görülmüştür. 
2003 yılında işlenen suç oranlarına bakıldığında; 151 adet kesme suçu, 

60 adet kaçak emval nakil suçu, 46 adet kaçak emval bulundurma suçu, 3 adet 
kaçak emval kullanma suçu, 146 adet kaçak otlatma suçu (ağaçlandırma 
sahaları içinde toplam 14836 hayvan yakalanmıştır), 261 adet açma ve yerleşme 
suçu ve 66 adet işgal ve faydalanma suçu yaşandığı görülmektedir.   

Yörede ormanlar üzerindeki asıl baskı unsuru keçilerdir. Bu sorun tüm 
Akdeniz ülkelerinde karşımıza çıkmaktadır. Yörede ekonomik durumu kötü 
olan köylerde usulsüz açma ve kesme sorunları yaşanmaktadır. 2003 yılında 54 
yangın, toplam 112 ha arazide zarar yapmıştır. Akdeniz ülkeleri içinde en az 
yangın zararı olan ülke Türkiye’dir. 
 
 

3.6.9. Biyolojik Çeşitliliğin ve Av-Yaban Hayatının  
          Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik  
          Çalışmalar 

 
Bölgede Kuşçular-Eminlik dolaylarında, 9014 ha büyüklüğünde yaban 

keçisi koruma sahası bulunmaktadır. Bu sahalar 1997 yılında tescil edilmiştir. 
Saha hayvan populasyonunun yeterli hale gelmesinden sonra özel avlak sahası 
olarak işletilecektir. Sahanın koruması Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 
bekçi yardımı ile yapılmakta ancak yetersiz kalmaktadır. 2005 yılında Köy 
Tüzel Kişiliğine koruma için teklif götürülmesi düşünülmektedir.  
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Bölge yakınlarında başka avlak sahaları da bulunmaktadır. 
Cehennemdere ve Topaşır sahaları avlanmaya açıktır. 2005 yılı içinde de 
Anamur sahası av turizmine açılacaktır. 

Olukkoyağı köyü sınırları içinde Kadıncık vadisinde, kırmızı benekli 
alabalık koruma sahası bulunmaktadır. Tarsus çayının bir kolu olan Kadıncık 
deresinin 16 km uzunluğundaki kısmında Türkiye’de ilk defa dağ alabalığı 
üretimine başlanmıştır. Üretilen yavrular kendi doğal sularına salınacaktır. 2003 
yılı içinde yapılan ilk denemelerde %80 oranında başarı sağlanmıştır. Saha 1-2 
yıl içinde olta avcılığına açılabilecektir. Sahanın koruması Köy Tüzel Kişiliği 
tarafından yapılmaktadır. Köy adına muhtar ile Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
(MPGM) arasında sözleşme imzalanmaktadır. Köy tüzel kişiliği MPGM 
tarafından kendisine ödenen koruma bedelinin bir kısmı ile köyden bir bekçi 
tutmaktadır. Bekçinin sigortası da yapılmakta ve yine köy tüzel kişiliği 
tarafından ödenmektedir. Bu şekilde tüm köy alanı sahiplendiği için koruma 
etkin şekilde sağlanmaktadır. Koruma altına alınmadan önce kaçak avlanma 
yaygınken, korumadan sonra azaldığı belirtilmiştir.   

Bölgede av turizminden iyi gelir elde edilmektedir. Yaban keçisi avı 
gelirinin %25’i, yaban domuzu avı gelirinin ise %60’ı Köy Tüzel Kişiliğine 
aktarılmaktadır. Yaban keçisi avı 2000 $ dır. Yaban domuzu avında her diş 
uzunluğu 60 cm’dir ve genellikle fiyat 100-500$ arasında değişmektedir. 
Bölgede yaban domuzu çoktur ve avlanma yasağı bulunmamaktadır. Tersine 
yabancı avcıları çekmek amacıyla ücretlerde indirim yapılmaktadır. Mersin 
bölgesinde Tarsus, Silifke ve Mut dolaylarında yaban domuzu av turizmi 
yapılmaktadır. Domuz avı turizmi için daha çok İspanya, Fransa ve 
Almanya’dan avcılar gelmektedir.  

Ayrıca köylüler gelen avcılara konaklama, ulaşım, rehberlik ve taşıma 
hizmeti vererek de gelir elde etmektedirler.  

Bölgede bulunan diğer yaban hayvanları ise keklik, tavşan, yaban 
domuzu, porsuk, sansar, tilki ve kara kulaktır (vaşak benzeri ancak daha küçük 
bir hayvan). Kuşçular-Eminlik yaban keçisi koruma sahası içinde keklik, tavşan 
gibi türlerin çoğaltılarak av turizmine çeşitlilik getirilmesi planlanmaktadır.   

Araştırma bölgesinde eskiden yoğun olarak yaşadığı söylenen, ancak 
günümüzde yaşamayan veya çok nadir görülen av ve yaban hayvanları 
kapsamında Emirler köyünde domuz ve kurt, Kuşçular köyünde domuz, yaban 
keçisi ve keklik, Eminlik köyünde domuz, kurt, keklik ve tavşan, Ardıçlı 
köyünde domuz, keklik ve tavşan ve İnköy köyünde yine domuz, keklik ve 
tavşan belirtilmiştir. 

Anket çalışması sırasında, bölgede av ve yaban hayvanlarının azalma ve 
yok olma nedeni olarak aşırı ve usulsüz avlanma, suni gübrelerin kullanımının 
artması ve bunların doğayı kirletmesi, ormanların azalması ifade edilmiştir. 
Koruma çalışmaları yaban hayatını olumlu etkilemiştir. Cezalar da caydırıcı 
niteliktedir. Kaçak avlanmanın %40 oranında azaldığı görülmektedir. Bölge 
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köylülerinin doğanın korunması yönündeki çalışmalara yaklaşımları ılımlıdır. 
Köylüler korunan sahalarda kaybolmaya yüz tutmuş bitki ve hayvan türlerinin 
artmasını memnuniyetle karşılamaktadırlar. 

Çalışılan bölgede ilan edilmiş milli park alanı bulunmamaktadır. Ancak 
kırmızı benekli alabalık koruma sahasının da içinde yer aldığı Kadıncık 
vadisinde 22-23 kadar endemik bitki türü yer almaktadır. Bu sahanın milli park 
ilan edilmesi için çalışmalar sürmektedir. En azından geçici olarak sahanın 
yaban hayatı koruma sahası olabilmesi için tescil çalışmaları sürdürülmektedir. 

Emirler köyü sınırları içinde defne koruma sahası yer almaktadır. Ancak 
buradaki köylülerin korumaya yaklaşımı olumsuzdur. Köy halkı kendi istekleri 
dışında ve gereğinden fazla defne sahasının koruma altına alındığını 
düşünmektedir. Köy muhtarlığı adına yapılmış özel ağaçlandırma sahası içine 
hayvan sokulmakta ve otlatma yapılmaktadır. Buralarda gelir getirici 
faaliyetlerle köy halkının desteklenmesi gerekmektedir.  

Köylerin çevresindeki ormanlarda eskiden bulunduğu söylenen ancak 
artık bulunmayan veya çok ender bulunan bitki türleri kapsamında Emirler 
köyünde sandal, tesbih çalısı ve ardıç, Kuşçular köyünde alıç, armut ve defne, 
Eminlik köyünde sandal, alıç ve defne, Keşli köyünde sandal ve alıç, Ardıçlı 
köyünde alıç ve armut, İnköy’de sandal ve defne, Olukkoyağı köyünde ise 
sandal ve pırnal (kermes) meşesi türleri belirtilmiştir.   
 
 

  3.6.10. Rekreasyon Çalışmaları 
 
Araştırma bölgesinde rekreasyon, eğlence veya sportif etkinlikler 

yapılmaktadır. Bu kapsamda Ardıçlı köyüne piknik amacıyla, Ardıçlı ve 
İnköy’e dağ sporları amacıyla ve İnköy’e manzara izleme ve kır yürüyüşü 
amacıyla gelenler bulunmaktadır. Mersin, Tarsus ve Adana’dan haziran, 
temmuz ve ağustos aylarında yerli turistler bölgeyi ziyaret etmektedir.  

Bölge yayla turizmi içinde uygun potansiyele sahiptir. Evlerde, yaz 
döneminde kullanılabilecek çadır kamplarında konaklama sağlanabilecektir. 
Ancak henüz bu tür faaliyetler başlamamıştır.  
 
 

  3.6.11. Odun Dışı Orman Ürünleri ve Değerlendirme  
               Durumu 
 
Araştırma bölgesinde odun dışı orman ürünleri kapsamında kekik, 

mantar (göbelen ve kuzu göbeği) ve salyangoz toplayıcılığı yapılmaktadır. 
Odun dışı orman ürünlerinden salyangoz Emirler, Kuşçular, Ardıçlı, İnköy ve 
Olukkoyağı köylerinde yılda 7 ton kadar toplanmaktadır.  
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Göbelen mantarı Keşli, Ardıçlı ve Olukkoyağı köylerinde toplam 1 
ton/yıl toplanmaktadır. Kuzu göbeği mantarı ise Ardıçlı ve Olukkoyağı 
köylerinde olmak üzere toplam yılda 2,5 ton toplanmaktadır. Kekik ise Emirler 
köyünde nisan-mayıs aylarında yılda bir ton toplanmaktadır ve 2003 yılında 
kuru kekik olarak 1 milyon TL/kg’dan satışa sunulmuştur.  

Bölgede toplanan odun dışı orman ürünlerinin tamamı Adana, Mersin 
ve Tarsus’tan gelen yerel aracılara köy merkezinde pazarlanmaktadır.   
 
 

 3.7. Köylülerin Orman Sektörü ile İlişkileri  
 

  3.7.1. Orman Kaynaklarının ve Ormancılık  
            Çalışmalarının Köylülere Ekonomik Getirisi  
 
Bölgedeki ormanlar, daha çok yakacak odun kaynağı ve otlatma yeri 

olarak görülmektedir. Özellikle Kuşçular ve Eminlik köylerinde ormandan 
kesilen odunun yemek pişirmede ilk sırada düşünüldüğü belirlenmiştir. 
Araştırma bölgesinde, ısınma amaçlı yakacak kaynağı olarak tüm köylerde 
ormandan kesilen odun kullanılmaktadır. İnköy’de ise bu yakacak kaynağı 
yanında kömürden de faydalanılmaktadır.  

Tarlalarının ormanla iç içe olması nedeniyle çiftçiler bakımından da 
orman yolları önemlidir.  

Bölgede yoğun olarak bulunan odun dışı orman ürünleri toplayıcılığı, 
arıcılık için uygun potansiyelin değerlendirilmesi ise daha geri planda 
kalmaktadır (Tablo 15).  
 
Tablo: 15- Anket Sonuçlarına Göre Köylülerin Orman Kaynağı İle   
                  İlişkilerinin Önem Derecesi. 
Table : 15- Importance Ranking of Relations of Villagers with Forest Resources. 

 
 

Orman 
Kaynağı 

 
 

Yakacak 
Odun 

Orman 
İçi ve 

Kenarı 
Tarla 

 
 
 

Otlatma

 
 
 

ODOÜ 

 
 
 

Arıcılık

 
 

Orman 
İşçiliği*

Orman 
Teşkilatı  
İçinde 

Çalışma 
Olukkoyağı 2 3 1 - 5 Var 4 
İnköy 1 2 1 5 4 Sınırlı 3 
Ardıçlı 2 3 1 6 5 Var 4 
Keşli 2 3 1 - 5 Var 4 
Eminlik 2 3 1 - - Var - 
Emirler 3 1 2 5 4 Var - 
Kuşçular 2 4 1 - 4 Var - 
* Damga, ağaç kesimi, sınıflandırma, odun hammaddesinin taşınması ve nakliyesi gibi 
işlerden oluşmaktadır.  
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Damga, ağaç kesimi, sınıflandırma, ağaç sürütme ve orman ürünleri 
taşımacılığı işlerinde Emirler, Kuşçular, Eminlik, Keşli, Ardıçlı ve Olukkoyağı 
köyleri, ağaçlandırma işlerinde Eminlik, Keşli, Ardıçlı, İnköy ve Olukkoyağı 
köyleri çalışmaktadır. Tohum toplama işini Ardıçlı, İnköy ve Olukkoyağı 
köyleri, böcekle mücadele işini Eminlik, Ardıçlı ve İnköy, yangın işçiliğini 
Kuşçular, Eminlik, Keşli, Ardıçlı ve Olukkoyağı köyleri yapmaktadır. 

Orman yolu ve sanat yapısı inşaatı işlerinde sadece İnköy’deki köylüler 
görev almaktadır.   

Köylüler ormancılık işlerinden kazandıkları paralarla hayvancılık için 
yatırım yapmakta, araba, traktör almaktadır. Bölgede özellikle başka gelir 
kaynağı olmayan kişiler için ormancılık çalışmaları çok önemlidir. Ayrıca 
Olukkoyağı, İnköy, Ardıçlı ve Keşli köylerinde orman teşkilatı kadrolarında 
görev almış kişiler bulunmaktadır. 

 
 
  3.7.2. Ormancılık Çalışmalarının Köylüler Üzerindeki  
            Etkileri 
 
Anket çalışması sonuçlarına göre, araştırma bölgesindeki köylerden 

Kuşçular, Ardıçlı, İnköy ve Olukkoyağı köyleri sınırları dahilindeki ormanların 
hatırlanabilen dönemden bu yana giderek arttığı belirtilmiştir. Emirler ve 
Eminlik köylerinde ise ormanların aşırı faydalanmalar sonucu giderek azaldığı 
ifade edilmektir. Buna karşın Keşli köyü ormanlarında geçmişten bu yana 
önemli bir değişikliğin olmadığı öne sürülmüştür.  

Köylerin tamamı, uygulanan projelerin ve yapılan çalışmaların 
ormanlardaki etkisinin olumlu olduğu belirtilmiştir. Eski dönemlerde “orman 
devletindir” zihniyeti ile hareket eden köylüler ormanda kaçak kesim yapmakta 
ve yangınlara yol açmaktayken, günümüzde gerek köy halkı, gerekse dışarıdan 
gelen yarar grupları “ormanlar hepimizindir” demektedir.  

Ağaçlandırma çalışmalarının en büyük katkısı sel konusunda olmuştur. 
Sahaların etrafı çevrilip koruma altına alındıktan sonra toprak korunmuş, ot 
gelmiş ve 1999 yılından bu yana sel olmamıştır.  

Halkın bilinç seviyesinin artması, otlatma ile ilgili problemleri de 
azaltmıştır. Suç oranlarının da azaldığı görülmüştür. 2003 yılında 151 adet 
kaçak kesim, 146 adet kaçak otlatma, 261 adet açma ve yerleşme suçu 
yaşanmıştır. Yine aynı yıl içinde 54 adet yangın oluşmuş ve sadece 112 ha’lık 
bir saha zarar görmüştür. Türkiye genelinde de ormancılık suçlarının azaldığı ve 
yangınla mücadele konusunda da Akdeniz ülkeleri içinde en başarılı ülkelerden 
biri olduğu görülmektedir.  

Araştırma bölgesinde de benzer şekilde suç oranlarının azaldığı 
belirtilmiştir. Son on yıl içinde orman suçu nedeniyle tutulan suç zabıtları 
incelendiğinde; Emirler köyünden 4 kişiye, Ardıçlı köyünden 2 kişiye ve 

 47



İnköy’den 10 kişiye olmak üzere toplam 16 kişiye usulsüz ağaç kesimi nedeni 
ile orman suçu zaptı düzenlendiği ortaya çıkmıştır. Emirler ve İnköy’den 10’ar 
kişiye, Ardıçlı köyünden 3 kişiye ve Olukkoyağı köyünden 2 kişiye olmak 
üzere toplam 25 kişiye orman alanlarında izinsiz hayvan otlatma suçu nedeni ile 
suç zaptı tutulmuştur.  

Orman teşkilatı ile araştırma bölgesi köylerinden Kuşçular, Eminlik, 
Keşli, Ardıçlı ve Olukkkoyağı köylüleri arasında önemli bir problemin olmadığı 
ve ilişkilerin iyi düzeyde olduğu ifade edilmiştir. Buna karşın Emirler köyünde 
hayvan otlatılamaması ve İnköy’de orman teşkilatının yeterince iş 
sağlayamaması ifade edilerek orman teşkilatı ile ilişkilerin çok iyi düzeyde 
olmadığı vurgulanmıştır.  

   
 
   3.7.3. Bitkisel Üretim Sektörünün Durumu ve Bölge  
             Ekonomisine Katkıları 
 
Bölgedeki köylerin tamamında çiftçilik ana geçim kaynaklarından 

biridir. Çalışma bölgesi köylerinde çiftçilikle uğraşan hanelerin oranı Tarsus 
ilçe genelinden yüksektir (Tablo 16). Bölgede çiftçilik yoğun olarak 
Olukkoyağı, İnköy ve Ardıçlı köylerinde yapılmaktadır (Şekil 1).  
 
Tablo: 16- Araştırma Bölgesinde Çiftçiliğin Durumu ve Tarımsal  
                  Faaliyetlerin Dağılımı.    
Table : 16- Distribution of Agricultural Activities in the Villages. 

Hanelerin Tarımsal Faal. Türleri  
 

Yeri 

Toplam 
Hane 
Sayısı 

Çiftçilik 
Yapmayan 

Haneler 

Çiftçilik
Yapan 

Haneler

 
Topraklı 
Haneler

 
Toprksız 
Haneler

Bitk.+Hayv. 
Üretim 

Bitkisel 
Üretim 

Hayvansal 
Üretim 

Olukkoyağı 350 86 264 262 2 181 81 2 
İnköy 190 79 111 88 23 65 23 23 
Ardıçlı 220 100 120 120 - 89 31 - 
Keşli 70 10 60 51 1+7* 57 2 1 
Eminlik 55 10 45 41 4 36 5 4 
Emirler 80 32 48 47 1* 40 7 1 
Kuşçular 70 36 34 30 4 17 13 4 
Köyler 
Toplamı 

965 353 682 
(% 71) 

639 42 485 162 35 

Tarsus  19220 7178 12042 
(%62,7)

11650 969 5592 5970 473 

*Keşli köyünde 7 aile kiraladıkları arazide çiftçilik yapmaktadır.  
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Şekil : 1- Çalışma Bölgesinde Çiftçilik Yapan Ailelerin Köy Bazında  
                Dağılımı. 
Figure: 1- Distribution of Farming Families in the Villages. 
 

İşletmelerde genellikle bitkisel üretim ve hayvansal üretimin bir arada 
yapıldığı görülmektedir (Şekil 2). Tarımsal üretim, atadan kalma yöntemlerle ve 
aile iş gücüne dayalı olarak devam ettirilmektedir. Çiftçiler bitkisel üretim 
olarak, sadece tarla ziraatından elde ettikleri ürünleri satarak diğer ihtiyaçlarını 
temin etme yoluna gitmektedir. Meyve ve sebze üretiminde ise sadece aile 
ihtiyacının karşılanması düşünülmektedir. Modern işletme zihniyeti 
yerleşmemiştir.  
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Şekil : 2- Köyler Bazında Tarımsal Faaliyetlerin Dağılımı. 
Figure: 2- Distribution of Agricultural Activities in the Villages. 
 

Bölgedeki üreticiler genellikle kendi arazilerinde üretim yapmaktadır. 
Bölgede topraklı çiftçi sayısı topraksız çiftçi sayısından fazladır. Genellikle 
başkalarının arazisinde gündelikçi olarak çalışan bulunmamaktadır. Türkiye 
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genelinde %92,5 olan sadece kendi arazisini işleyen işletmelerin oranı, 
Çukurova bölgesinde %85,5 gibi daha düşük düzeydedir (ÖREN, 1997). Bu 
durum, Çukurova bölgesinde kiracılık ve ortakçılığın daha yaygın olduğunu 
göstermektedir. Araştırma bölgesinde sürdükleri arazinin tamamı kiralık olan 
aile sayısı Emirler köyünde 1, Keşli köyünde ise 7’ dir. Ortakçı ve yarıcı olanlar 
ise sadece İnköy’de olmak üzere toplam 2 aileden ibarettir. Diğer köylerdeki 
ailelerin tamamı ise, sürdükleri arazinin bütünü kendilerine ait olan ailelerdir. 
Buna göre sadece kendi arazilerini işleyen aileler, Türkiye genelinde ve 
Çukurova bölgesinde olduğu gibi araştırma bölgesindeki ailelerin de çok önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır.  

Türkiye’de işletme başına düşen tarım arazisi genişliği, ortalama 57,6 
dekardır (D.İ.E., 1994). Bu oran Doğu Akdeniz (Çukurova) Bölgesi için 43,6 
dekar ve Mersin ili için 33,6 dekardır (ÖREN, 1997). Türkiye’de orman 
köylerinde ise bir aileye düşen tarım arazisi genişliği orman dışında yaklaşık 48 
dekar iken, orman içinde yaklaşık 27 dekardır (O.M.O., 1988). Çalışma 
köylerinde de çok büyük arazi sahipleri bulunmamaktadır. Genellikle kişilerin 
sahip oldukları arazilerin %42’lik dilimi 21-50 da arasındadır (Şekil 3). Bölgede 
sadece Ardıçlı köyünde 1 ailenin arazisinin büyüklüğü 200 da’dan fazladır. 
Tarsus genelinde de genellikle arazi büyüklükleri 21-50 da arasında 
değişmektedir İlçede 53 işletmenin toprak genişliğinin 500 da’dan fazla olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 17). Çalışma bölgesinde ise 500 da’dan büyük araziye 
sahip hane bulunmamaktadır.  

4% 7%

13%

42%

29%

5%

0-5 da 6 -10da 11-20 da
21 -50 da 51-100 da 101-200 da

 
Şekil : 3- Çalışma Bölgesinde Arazilerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (da).  
Figure: 3- Distribution of Arable Land by Size (da). 
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Tablo: 17- Çalışma Bölgesinde Hane Sayısına Göre Arazi Büyüklükleri  
                 (Hane Sayısı). 
Table : 17- Distribution of Land Size by Number of Households. 

Arazi Büyüklüğü (da) Köyün  
Adı 0-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 

Topl.Hane 
Sayısı 

Olukkoyağı 13 15 33 133 67 1 - 262 
İnköy 7 10 13 28 27 3 - 88 
Ardıçlı - 18 15 56 24 6 1 120 
Keşli - 1 - 22 100 27 - 51 
Eminlik 2 1 7 17 14 - - 41 
Emirler - - 2 2 25 18 - 47 
Kuşçular 1 - 11 12 6 - - 30 
Top.Hane S. 23 45 81 270 263 55 1 639 
Tarsus İlçesi 658 1237 2108 4205 1936 735 276  

 
Araştırma bölgesi köylerinde arazilerin %98,5’lik kısmında kuru 

koşullarda tarım yapılmaktadır. Ardıçlı köyünde 388 da ve Olukkoyağı köyünde 
100 da olmak üzere toplam 488 da’lık bir alan çiftçilerin kendi olanakları ile 
sulanabilmektedir. Diğer köylerde ise sulu tarım yapılamamaktadır. Sulanan 
alanların 125 da’ında sebze, 401 da’ında ise meyve ve bağ yetiştirilmektedir. 
Çalışma bölgesi köylerinin tamamında tarla ziraatı susuz koşullarda 
yapılmaktadır. Bölgede tarla arazilerinin %37,8’i her yıl nadasa bırakılmaktadır. 
(Tablo 18). Özellikle Emirler, Eminlik ve Keşli tarafında toprakların çok taşlı 
ve verimsiz olması, sulama yapılamadığı için münavebeli tarımın 
uygulanamaması nedeniyle nadasa bırakma zorunlu hale gelmektedir. Nadasa 
bırakılan topraklar bir yıl süre ile dinlendirilerek, yağış sularının birikmesi 
sağlanmaktadır. Bölgeye sulama suyunun getirilmesi ile bir yıl süre ile nadasa 
bırakılıp değerlendirilemeyen arazilerde münavebeli tarıma başlanmasına 
olanak sağlayacaktır (Şekil 4). 
 
 
Tablo: 18- Çalışma Bölgesinde Tarımsal Arazilerin Kullanım Durumu. 
Table : 18- Agricultural Land Use in the Research Region. 

Sebze Tarımı Meyve-Bağ  
Yer 

Tarla 
Ziraati 

 
Nadas* Sulu Susuz Toplam Sulu Susuz Toplam

Tarım Alanı  
(Nadas Dahil)

Tar.Elveriş
siz Arazi 

Olukkoyağı 8265 2056 25 - 25 75 23 98 10444 4679 
İnköy 3126 401 - - - 38 7 45 3572 3916 
Ardıçlı 5973 - 100 - 100 288 - 288 6361 4533 
Keşli 3083 2724 - - - - 5 5 5812 3250 
Eminlik 951 1549 - - - - - - 2500 1490 
Emirler 3004 2117 - - - - 3 3 5124 986 
Kuşçular 775 677 - - - - - - 1452 1951 
Köyler toplamı 25177 9524 125 - 125 401 38 439 35265 20805 
Tarsus İlçesi 761080 22817 58632 7908 66540 59843 67093 126936 977373 279566 
*Nadas: Bir yıl sonra ekilmek üzere sürülüp hazırlanan, o yıl üzerinden ürün alınmayan tarladır.  
**Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan 1500 da arazi dahildir.  
***150 da mera ve otlak arazisi dahildir.  
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Şekil : 4- Çalışma Köylerinde Tarla Alanlarının Kullanılma Durumu.  
Figure: 4- Agricultural Land Use in the Research Region. 
 
 

   3.7.3.1. Tarla Bitkileri Üretimi  
 
Araştırma bölgesinde tarla üretiminde ağırlıklı olarak kuru tarım 

koşullarında buğday (%67) ve arpa (%28) yetiştirilmektedir (Şekil 5).  
 

Üretim alanı 

buğday
67%

arpa
28%

nohut
1%susam

4%

 
Şekil  : 5- Yetiştirilme Alanına Göre Tarla Bitkilerinin Dağılımı (%).  
Figure : 5- Field Crops (%). 
 

Arazi büyüklüğü ile orantılı olarak en fazla hububat üretimi Olukkoyağı 
köyünde (8265 da alanda) gerçekleştirilmektedir. Eminlik ve Kuşçular 
köylerinde ise arazinin kıt ve verimsiz olması nedeniyle üretim çok azdır. 
Köylerde kişiler yalnız kendi ihtiyaçları için üretim yapmaktadır (Tablo 19).  
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Tablo: 19- Köylerde Tarla Bitkilerinin Ekiliş Alanları (da). 
Table : 19- Field Crops (da). 

Ürün 
Adı 

 
Olukkoyağı 

 
İnköy 

 
Ardıçlı

 
Keşli 

 
Emirler 

 
Eminlik 

 
Kuşçular

Köyler 
Toplamı 

 
Tarsus 

Buğday 6500 1720 3500 1750 2253 571 620 16914 421680 
Arpa 1000 1406 2200 1333 751 285 155 7130 37489 
Susam 765 - 207 - - - - 972 1692 
Nohut - - 66 - - 95 - 161 1723 
Toplam 8265 3126 5973 3083 3004 951 775 25177 462584 
 
 

   3.7.3.2. Bahçe Bitkileri Üretimi 
 

Sulama imkanı bulunan çok sınırlı miktardaki arazide bahçe bitkileri 
yetiştirilmektedir (Tablo 20). Şeftali, elma, Trabzon hurması ve bağ daha çok 
kapama bahçeler şeklinde yetiştirilmektedir. Erik ve ceviz ise tarla içinde 
dağınık ağaçlar şeklinde de bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle Ardıçlı ve 
İnköy’de kapama bahçe şeklinde örnek teşkil edecek kiraz bahçeleri 
oluşturulmuştur. Sulama imkanının bulunmaması bu tarım kolunun gelişmesini 
engellemektedir. Bölgeye sulama suyunun getirilmesi bu faaliyetleri 
hızlandıracaktır.  
 
Tablo: 20- Köylerde Meyve Türlerinin Üretim Alanı (da)*. 
Table : 20- Distribution of Fruit Plantation Areas (da). 

Ürün 
Türü 

 
Olukkoyağı 

 
İnköy 

 
Ardıçlı 

 
Keşli 

 
Eminlik 

 
Emirler 

 
Kuşçular

Köyler 
Toplam 

 
Tarsus 

Üzüm 51 7  - 169 - - 227 63667 
Elma 37 10 90 - 84 - - 221 459 
Şeftali 6 3 66 - 116 - - 191 2048 
Trabzon hurması 4 20 - - 74 - - 24 296 
Ceviz - - - 2 93 3 - 79 29 
Erik - - - -  - - - 304 
Armut - - - - 153 - - 153 267 
Kiraz - 2 132 3 89 - - 226 712 
İncir - 3 - - 91 - - 94 14 
Dut - - - - 51 - - 51 - 
Nar - - - - 90 -  90 293 
Toplam 98 45 288 5 1010 3 - - 68089 

*Kapama meyve bahçeleri dikkate alınmıştır.  
 

Bölge köylerinde sebze tarımı yaygın değildir. Kişiler bahçelerinde 
kendi ihtiyaçları için az miktarda üretim yapmaktadır. Yörede yalnız domates 
yetiştiriciliği üretim kayıtlarına girmiştir ve Olukkoyağı köyünde 25 da, Ardıçlı 
köyünde ise 100 da’lık bir üretim yapılmaktadır. 
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   3.7.3.3. Çalışma Bölgesi Köylerinde Bulunan Tarımsal  
                Araç ve Gereçler 
 
Bölgede yapılmakta olan tarımsal faaliyetler için yeterli sayıda araç-

gereç bulunmadığı görülmüştür. Köy koşullarında ekonomik durumun bir 
göstergesi olan ve tarla işlerinin yanı sıra, binek aracı olarak da kullanılan 
traktörden köyler genelinde toplam 84 adet mevcuttur. Bu da çiftçilikle uğraşan 
ailelerin %12,3’ünde bulunduğunu göstermektedir. Dikkat çeken diğer bir 
durum ise Emirler köyünde 50 adet kara sabanın bulunmasıdır ki toprağın hala 
insan ve hayvan gücüne dayalı olarak işlendiğine işaret etmektedir. Bölgede 
hayvancılıkla geçinen ailelerin %28,6’sında krema makinesi bulunmaktadır. 
Ancak hayvancılıkta modern tarım tekniklerinin çok tanınmaması nedeniyle 
yalnız Emirler köyünden bir ailede süt sağma makinesi vardır. Bahçe tarımının 
geliştiği Ardıçlı köyünde 1 adet gübre dağıtma makinesi ve 2 adet motorlu 
pülverizatör mevcuttur. Tarsus genelindeki 30 adet yem kırma makinesinin 3 
tanesi, hayvancılığın giderek modernleştiği Olukkoyağı köyünde 
bulunmaktadır. Bölgede orman işlerinin yoğun olması nedeniyle 178 ailede 
motorlu testere vardır (Tablo 21).  
 
Tablo: 21- Bölgede Bulunan Tarımsal Araç ve Gereçler (Adet). 
Table : 21- Agricultural Equipments and Machinery in the Research Region. 

Alet 
Türü 

 
Olukkoyağı 

 
İnköy 

 
Ardıçlı 

 
Keşli 

 
Emirler 

 
Eminlik 

 
Kuşçular

Köyler 
Toplamı 

 
Tarsus 

Karasaban 5 1 - - 50 - - 56 748 
Pulluk 22 22 7 8 14 5 5 83 4943 
Kültivatör 5 8 4 8 14 5 1 45 4714 
Harm. Mak. 15 - - - 8 - - 23 208 
Yem Kır.Mak. 3 - - - - - - 3 30 
Sırt Pülveriz. 30 10 15 - 2 - 3 60 4366 
Motorlu Pülv. - - 2 - - - - 2 315 
Elekt.Mt.Pom. 10 5 - - - - - 15 388 
Krema Mak. 70 - 20 20 30 5 4 149 1142 
Römork 22 15 7 8 14 6 3 75 6093 
Traktör 22 22 7 8 14 6 5 84 6329 
Su tankeri - 10 2 - 18 3 - 33 1737 
Süt Sağ.Mak. - - - - 1 - - 1 255 
Sap döver - 8 - 5 - - - 13 134 
Gübre Mak. - - 1 - - - - 1 11 
Motorlu Test. 70 30 30 15 2 11 20 178 * 

*Tarsus genelindeki motorlu testere sayısı bilinmemektedir.  
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 3.7.3.4. Bitkisel Üretimde Karşılaşılan Sorunlar 
 
Bitkisel üretimde karşılaşılan sorunlar arazi yapısı ve girdi 

kullanımındaki darboğazlar olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.  
 

Arazi yapısı ile ilgili sorunlar 
 

Arazilerin çok parçalı olması: Üretimi etkileyen en önemli sorundur. 
1991 yılı Türkiye Genel Tarım Sayımı (D.İ.E., 1994) sonuçlarına göre Türkiye 
geneli için arazi parçalılık oranı, işletme başına ortalama 5,4’tür. Bu oran 
Çukurova bölgesi için 3,1 ve Mersin ili için ise 3,2 olarak belirtilmektedir 
(ÖREN, 1997). Orman köylerinde ise işletme başına düşen ortalama parça 
sayısı 4,3 iken, bu oran orman dışı köylerde 3,9 olarak belirlenmiştir 
(ÇAĞLAR, 1986). Araştırma bölgesi köylerinde İnköy, Ardıçlı, Keşli, Eminlik, 
Kuşçular ve Olukkoyağı köylerinde 3 ve daha az parçalı araziye sahip aileler 
sayıca fazla iken Emirler köyünde 4-6 parçalı araziye sahip ailelerin sayıca daha 
fazla olduğu ortaya çıkmıştır.  

İşletme büyüklüğünün yetersiz olması: İşletme büyüklüğünün 
yetersiz olması sadece İnköy için olmak üzere dördüncü derecede önemli 
sorundur.  

Tarım arazilerinin uygunsuz koşulları: Tarımsal arazilerin verimsiz, 
eğimli, taşlık olması nedeniyle kalitesinin düşüklüğü sorunu; Keşli köyü için 
üçüncü derecede önemli tarımsal sorun iken, Emirler köyü ve Olukkoyağı köyü 
için dördüncü derecede ve Eminlik köyü için beşinci derecede önemli tarımsal 
sorundur.  
 

Girdi kullanımı ile ilgili sorunlar 
 

Sulama sorunu: Araştırma bölgesindeki tarımsal faaliyetlerde 
karşılaşılan sorunlar arasında en önemlisi sulama sıkıntısıdır ve tüm köyler için 
genel bir sorundur. Mevcut durumda kişilerin kendi sınırlı imkanları ile Ardıçlı 
köyünde 388 da, Olukkoyağı köyünde 100 da ve İnköy’de 38 da olmak üzere 
toplam ve 526 da arazi sulanabilmektedir. Sulama imkanının en iyi durumda 
olduğu Ardıçlı köyünde bile sulama, salma sulama şeklinde yapılmaktadır. 
Modern sulama sistemleri gelişmemiştir.  

Yakıt Fiyatlarının yüksek olması: Bu sorun Emirler, Kuşçular, 
Eminlik ve İnköy’de önemli bir sorun olarak belirtilmiştir. Ardıçlı köyü ve 
Olukkoyağı köylerinde ise daha az önemli sorun olmaktadır.  

Gübre fiyatlarının yüksek olması: Gübre fiyatlarının yüksekliği 
sorunu; Emirler köyü, Eminlik köyü ve İnköy’de üçüncü derecede, Kuşçular 
köyü, Keşli köyü ve Ardıçlı köyünde dördüncü derecede ve Olukkoyağı 
köyünde ise beşinci derecede önemli sorundur.  
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Tohum fiyatlarının yüksek olması: Tohum fiyatlarının yüksekliği 
sorunu; Keşli köyü için ikinci derecede, Eminlik köyü için dördüncü derecede 
ve Kuşçular köyü ile Ardıçlı köyü için beşinci derecede önemli tarımsal 
sorundur. 

Tarım ilaçlarının pahalı olması: Tarım ilaçları fiyatlarının yüksekliği 
sorunu sadece İnköy için ve beşinci derecede önemli sorundur. 

Makine kira bedellerinin yüksek olması: Olukkoyağı köyü için ikinci 
derecede, Kuşçular köyü için üçüncü derecede ve Emirler köyü için ise beşinci 
derecede önemli tarımsal sorundur. 

   
 
  3.7.4. Hayvansal Üretim Sektörünün Durumu ve Bölge  
            Ekonomisine Katkıları 
 
Araştırma köylerinin ana geçim kaynağı durumundadır. Bölgede 

büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı ve sınırlı 
sayıda arıcılık yapan aile yer almaktadır.  
 
 

   3.7.4.1. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 
 
Salma hayvancılık ve ahır hayvancılığı olarak yapılmaktadır. Salma 

hayvancılık daha çok Emirler ve Eminlik köylerinde devam ettirilmektedir. 
Özellikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bölge köylerinin tamamında ahır 
hayvancılığı ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bu konuda özellikle ORKÖY 
destek vermektedir.   

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri çevre koşullarına daha iyi uyum 
sağlaması, yerli sığırlara göre süt veriminin yüksek olması ve kültür ırkı kadar 
özel bakım istememesi nedeniyle melez hayvanları tercih etmektedir. Kültür ırkı 
sadece Emirler köyünde yetiştirilmektedir ve üreticiler bir adet seyyar süt sağma 
makinesi de almıştır (Tablo 22).   

Bölge köylerinde küçükbaş hayvan olarak yerli koyun ve kıl keçisi 
yetiştirilmektedir. Köylerin tamamında kıl keçisi koyundan fazladır. Köylülerle 
yapılan H formu çalışmalarında Keşli ve Kuşçular köylerinde üreticiler, 
koyunculuğa destek verilmesi durumunda, kıl keçi yetiştiriciliğini 
bırakabileceklerini belirtmişlerdir. Emirler ve Eminlik köylerinde ise kıl keçi 
yetiştiriciliği koyun yetiştiriciliği ile birlikte devam ettirmek istenmektedir. Kıl 
keçisinin bakımının kolay olduğu, az süt vermesine rağmen sütünün ve 
peynirinin değerli olduğu ve kültürlerinin bir parçası olduğu belirtilmiştir.    
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Tablo: 22- Bölgedeki Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin     
                  Durumu. 
Table : 22- Animal Breeding for Milk Production. 

Tür Büyükbaş Hayvancılık (Süt İnekçiliği) Küçükbaş Hayvancılık 
Cins Yerli  Melez Kültür Irkı Yerli Koyun Kıl Keçi 
Yer Hayvan 

Sayısı 
(Adet) 

Süt 
Verimi 
(Kg/Yıl) 

Hayvan 
Sayısı 
(Adet) 

Süt 
Verimi 
(Kg/Yıl) 

Hayvan 
Sayısı 
(Adet) 

Süt 
Verimi 
(Kg/Yıl) 

Hayvan 
Sayısı 
(Adet) 

Süt 
Verimi 
(Kg/Yıl) 

Hayvan 
Sayısı 
(Adet) 

Süt 
Verimi 
(Kg/Yıl) 

Olukkoyağı - - 271 3240 - - 1161 40 2870 50 
İnköy 102 2000 50 3000 - - 273 40 2290 60 
Ardıçlı - - 182 3000 - - 1976 110 3047 110 
Keşli 180 2700 81 3500 - - 1415 80 2835 120 
Eminlik 15 1500 25 2500 - - 330 30 495 40 
Emirler - - 110 3500 72 4000 - - 1995 80 
Kuşçular 13 1250 15 2700 - - 78 30 2480 50 

310 7450 734 21440 72 4000 5233 330 16012 510 Köyler 
Toplamı Toplam Sığır Sayısı: 1116 Adet Toplam Süt Verimi: 32890 Kg/Yıl 
Tarsus 2312 - 15345 - 2653 27360000 40658 - 73514 - 
Mersin 5275 - 52985 - 14395 - 225055 - 405225 - 

 
Kuşçular köyünde bazı yetiştiriciler, ormana zarar verdiği ve dağlık 

alanda sürekli peşinde dolaşmak gerektiği için keçi yetiştiriciliğini 
bırakmışlardır. Sadece kendilerine yetecek kadar kıl keçisine kapalı ağıllarda 
yem vererek bakmaya devam etmektedirler.   

Araştırma köylerinde hayvanların beslenme ihtiyaçları sanayi 
yemi+saman karışımı ile besleme, orman içi açıklıklarda otlatma, nadasa 
bırakılan tarla alanlarında veya anızda otlatma ve köy merasında otlatma 
şeklinde karşılanmaktadır. Tapulu köy merası, yalnız Kuşçular köyünde 
mevcuttur. Köylerden İnköy, Ardıçlı ve Emirler’de mera olarak kullanıma 
açılabilecek alan olmadığı belirtilmiştir. Kültür ırkı yetiştiriciliğinde tercih 
edilen sanayi yemi ve saman ile karışık besleme şekli İnköy, Olukkoyağı, 
Ardıçlı ve Kuşçular köylerinde en önemli hayvan besleme kaynağını 
oluşturmaktadır. Keşli, Eminlik ve Emirler köylerinde ise hala orman içi 
açıklıklara salarak otlatma ilk sırada yer almaktadır (Tablo 23).  

Ardıçlı, Keşli, Eminlik ve Emirler köylerinde kuru tarım koşullarında, 
yem bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yem bitkisi üretiminde en fazla 
çeşitlilik Ardıçlı köyünde (arpa, fiğ ve korunga) bulunmaktadır. Keşli ve 
Eminlik köyü dışındaki köylerde hayvanlar düzenli olarak veteriner 
kontrolünden geçirilmekte ve aşılanmaktadır. Bu iki köyde ise yalnız sorun 
olması durumunda veterinere başvurulmaktadır.  
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Tablo: 23- Bölge Köylerinde Hayvanların Beslenme ve Bakım Koşulları ve  
                  Yem Bitkisi Üretim Durumu (Anket Çalışması). 
Table : 23- In the Research Region Feeding and Care Condition of the Animals 

and Fodder Production. 
Hayvan Besleme Şekli* Yem Bitkisi Üretimi  

 
Yer 

Sanayi 
Yemi+Saman 

Orman İçi 
Otlatma 

Nadas Al. 
Otlatma 

Merada 
Otlatma 

Üretici 
Sayısı 

Yetiştirilen Yem 
Bitkisi 

Veteriner 
Kontrolü, 
Aşılama 

Olukkoyağı 1 2 3 - - - Var 
İnköy 1 - 2 3 - - Var 
Ardıçlı 1 - 2 3 3 Kor., Arpa,Fiğ Var 
Keşli 3 1 2 - 80 Arpa Yok 
Eminlik 3 1 2 - 50 Arpa Yok 
Emirler 2 1 3 - 70 Arpa, Fiğ Var 
Kuşçular 1 2 4 3 - - Var 
*Puanlama sistemi beslenme kaynağının önem derecesini göstermektedir. (1) en önemli 
beslenme kaynağını göstermektedir. 
 
 

   3.7.4.2. Kümes Hayvanı Yetiştiriciliği 
 

Araştırma bölgesi köylerinden Ardıçlı, İnköy ve Olukkoyağı 
köylerinde ticari amaçlı kümes hayvancılığı yapılmaktadır. En fazla 
üretici İnköy’de bulunmaktadır ve köyün üretim değeri diğer iki köyün 
toplamından fazladır (Tablo 24).  
 
 
Tablo: 24- Kümes Hayvanı Yetiştiriciliğinin Durumu. 
Table : 24- Poultry Production in the Villages. 

Yer Yet.Hane Sayısı Küm. Hay. Sayısı Et Üretimi (kg/yıl) 
Olukkoyağı 14 280000 420000 
İnköy 32 896000 1433000 
Ardıçlı 4 80000 136000 
Köyler toplamı 50 1256000 1989000 
Tarsus İlçesi 509 12406500 19498565 

 
Çalışma köyleri içinde kümes hayvancılığı, ilk olarak İnköy’de 

başlamıştır. Köylerin üçünde de kişiler ellerindeki keçileri satarak tavukçuluğa 
sermaye olarak kullanmıştır. Tavukçuluğun başlaması ormancılık işlerinin 
yanında ek gelir kaynağı olmuş, köylülerin maddi durumu oldukça düzelmiştir. 

Tavukçuluk Ardıçlı köyünde Saray, Civkur, Akyem, CP ve Burcu 
firmaları ile bağlantılı şekilde gerçekleştirilirken, İnköy’de Saray, Civkur, 
Akyem, Adana Yem, Özmizan ve Burcu firmaları ile, Olukkoyağı köyünde ise 
Saray, CP, Akyem, Adana Yem ve Civkur firmaları ile bağlantılı olarak 
yapılmaktadır. 

Çalışmalar sırasında bu firmalardan CP, Saray ve Akyem yetkilileri ile 
görüşülmüştür. CP Tayland kökenli bir firma olup, %100 yabancı sermayeye 
dayalıdır. Ulusal bazda ve uluslar arası çalışan bir firmadır ve Türkiye dışında 
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bir çok ülkede faaliyeti sürmektedir. Saray firması daha çok Türkiye’nin doğu 
ve güneydoğu kesimlerine etlik piliç göndermekte olup, yerli üreticiler ile çok 
yakın bir diyalog sergilemektedir. Akyem firması ise bölgesel bazda Akdeniz 
bölgesinde faaliyet göstermektedir.   
 

Bölgede tavukçuluğun gelişim süreci 
 

Tarsus yöresinde kümesler ilk olarak 1980’li yıllarda yapılmaya 
başlanmıştır. O dönemde hükümetin üreticilere, kümeslerin inşası ve yem 
alımları için destekleme yapması yatırımları hızlandırmıştır. Yetiştiriciliğin ilk 
dönemlerinde kişiler, firmalardan bağımsız olarak kendi adlarına üretim 
yapmışlar ve elde ettikleri ürünü de iyi koşullarda pazarlamışlardır.  

Tarım Bakanlığının modern kesimhanelerde kesimi zorunlu duruma 
getirmesi, kesimleri kendi olanakları ile yapan küçük üreticilerin bu talebi 
karşılayamamasına neden olmuştur. Ayrıca tavukçuluk sektöründeki 
desteklemenin sona ermesi de sıkıntıları artırmış ve küçük ölçekli üreticiler 
modern kesimhane ve üretim koşullarına sahip firmalarla anlaşmalı üretici 
olarak çalışmak zorunda kalmıştır. Firmaların devreye girmesinin olumlu 
etkileri de olmuştur. 1998 yılından itibaren firmalar yatırımlarını iç piyasaya 
kaydırmışlar yaptıkları desteklemelerle yeterli sermayesi olmayan kişilerin 
üretime başlamasına olanak tanımışlardır.  

Çalışma köylerinde de tavukçuluk faaliyetleri bu dönemde başlamıştır. 
Firma uygun koşullarda kümesi olan  üreticilere, kontrat karşılığında civciv ve 
yem vermiştir. Aşılama, ilaçlama, altlık (talaş vb.), ısınma ve aydınlatma 
giderleri üretici tarafından karşılanmıştır. Bugün de sistem aynı şekilde 
işlemektedir. Firmalar üreticiye, 2 kg canlı ağırlık karşılığı 4 kg yem 
vermektedir. Üreticinin aynı canlı ağırlığa daha iyi bakım koşullarını sağlayarak 
daha az yem ile ulaşması durumunda aradaki yem bedeli farkı kendisine prim 
olarak ödenmektedir. Tersi bir durum olması halinde ise üreticiden fazla yem 
bedeli tahsil edilmektedir. Kaliteli üretimi garantilemek için firmaların saha 
elemanları, anlaşmalı çiftçilerin kümeslerini üretim dönemi süresince periyodik 
olarak denetlemektedir. 

Çalışma köylerinin orman köyü olması ve ekolojik koşulların 
havalandırma işlemini kolaylaştırması nedeniyle kapalı sistem kümeslere gerek 
duyulmamaktadır. Bu da üretimin daha düşük maliyetle yapılmasına olanak 
tanımaktadır. Sonuç olarak ova köylerine göre daha ekonomik üretim 
mümkündür.  
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Tavukçulukta maliyeti etkileyen unsurlar 
 
Civciv kalitesi: Anneden gelen kalıtsal hastalıkların olması, civciv 

gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bazı durumlarda civcivler kilo almamakta, 
yada ölüm oranları artmaktadır.  

Yem kalitesi: Yemin üretildiği hammadde ve içerdiği besin elementleri 
miktarı çok önemlidir. Tarım Bakanlığı tarafından dışarıdan mısır ithalatına 
kota getirilmesi yerli tavuk firmalarını sıkıntıya sokmuştur. İç piyasada yeterli 
miktarda yemlik mısır bulamayan firmalar yem üretiminde buğday 
kullanmışlar, bu da yem kalitesini olumsuz etkilemiştir.  

Bakım koşulları: Kümeslerin temizliği, sezon sonunda ilaçlamanın 
uygun şekilde yapılması, yemleme süreleri, havalandırma gibi faktörler 
önemlidir. Dönem içinde en az iki aşılamanın yapılması gerekmektedir. 
Bölgede kümeslerin ısıtılmasında kömür kullanılmaktadır. Bu nedenle kış 
döneminde giderler artmaktadır.  
 

Bölgede tavukçuluk sektörünün sorunları 
 

 Sektör son 3 yılda, çok iyi gelir getiren bir sektör durumundan, sürekli 
krizlerin yaşandığı bir sektör haline gelmiştir. Yıl içinde 7-8 ay, 
zararına üretimin yapıldığı dönemler yaşanmıştır. Firmalar üretilen 
tavukları üretim bedelinin altında satmak durumunda kalmıştır. Bu 
durum yetiştiricilere de yansımıştır. Sektörde kendi öz sermayesi ile 
çalışanlar bu durumdan daha az zarar görmüştür. Kredi ile işlerini 
yürütenler faiz oranlarının yükselmesi sonucunda zor durumda 
kalmıştır.   

 Bir yetiştiricilik döneminde civciv ölüm oranının %4-6’yı geçmemesi 
gerekmektedir. Ancak orman köylerinde kümeslerin kapalı sistem 
olmaması nedeniyle ölüm oranı %10’a kadar çıkabilmektedir. 

 Civcivler 38-45 günlük olunca kesilmektedir. Kesime gelme zamanı, 
üretici açısından çok önem taşımaktadır. Kesim süresinin uzaması, yem 
ve enerji tüketiminin artmasına yol açmaktadır. Kesilen tavukların 
soğuk hava deposunda muhafazası da firmanın giderlerini artırmaktadır. 
Bu nedenle kesimden hemen sonra etin pazarlanması önemlidir. Bazı 
durumlarda firmalar, muhafaza masrafından kurtulmak için kesimleri 
50. güne kadar bekletmektedir. Bu da üreticileri zarara sokmaktadır. 
Yapılan görüşmelerde, firma yetkilileri daha büyük kapasitede 
çalıştıkları için kendilerinin böyle durumlarda daha fazla zarar ettiğini 
belirtmişlerdir.  

 Tavukçuluk sektörünün devlete ödediği vergi %8’dir. Ancak dış 
sermayeli firmaların vergiden muaf olması yerli üreticileri sıkıntıya 
düşürmektedir. Özellikle CP gibi büyük dış sermaye ile hizmet veren 
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firmalarla rekabet şansı bulunmamaktadır. Bu tip firmalar, kapalı 
sistemde kümeslerde kendi tavuk üretimlerini kendileri 
gerçekleştirmektedir. Ancak civciv fazlası olunca anlaşmalı üreticiye 
başvurulmaktadır. Ayrıca daha çok kapalı sistem kümesleri olan sahil 
şeridindeki üreticileri tercih etmektedirler. Dolayısıyla orman 
köylerinin bu tip firmalarla çalışması sınırlıdır.  

 
 

   3.7.4.3. Arıcılık Faaliyetleri 
 

Bölgede Keşli ve Eminlik dışındaki köylerde arıcılık yapılmaktadır. 
Ardıçlı ve Olukkoyağı köylerinde arıcılık ticari olarak yapılmaktadır. Ancak 
tavukçuluktaki gibi firmalarla bağlantılı olmaksızın yürütülmektedir. En fazla 
kovan Olukkoyağı köyünde bulunmaktadır. En az üretimin ise Kuşçular 
köyünde olduğu görülmektedir. Emirler köyünde Tarımsal Kalkınma Vakfı 
tarafından başlatılan arıcılık faaliyeti devam ettirilememiştir (Tablo 25). 
Olukkoyağı köyünden iki üretici 180 kovanla gezici arıcılık yapmaktadır.   

Bölgede toplam 4 ton kadar bal üretimi gerçekleşmektedir. Yörenin balı 
kekik balıdır ve ekonomik değeri yüksektir.  

 
Tablo: 25- Çalışma Bölgesinde Arıcılığın Durumu ve Bal Üretimi. 
Table : 25- Beekeeping in the Research Region. 

 
Yer 

Yetiştirici 
Hane Sayısı 

Kovan 
Sayısı 

Bal Üretimi 
(kg/yıl) 

 
Başlatan Kurum 

Olukkoyağı 50 202 1900 Tarım İlçe Müdürlüğü 
İnköy 6 100 1000 ORKÖY 
Ardıçlı 10 100 1000 Tarım İlçe Müdürlüğü 
Emirler 5 - - Tarımsal Kalkınma Vakfı 
Kuşçular 3 30 250 Tarım İlçe Müdürlüğü 
Toplam 74 432 4150 - 

 
Çalışma bölgesi köylerinde arıcılık Tarım İlçe Müdürlüğü, Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi ve ORKÖY tarafından başlatılmıştır. Ayrıca Dünya 
Bankası kanalı ile yürütülen Doğu Anadolu Havza Projesi dahilinde Olukkoyağı 
köyünde 5, Ardıçlı köyünde 4 ve İnköy köyünde 3 aileye fenni arıcılık kredisi 
sağlanmıştır.  
 
 

   3.7.4.4. Hayvansal Üretimde Karşılaşılan Sorunlar 
 
Araştırma bölgesinde hayvansal üretimde karşılaşılan en önemli sorun, 

yem fiyatlarının yüksek olmasıdır. Özellikle hazır yem ve samana dayalı olarak 
yetiştiricilik yapılan köylerde karşımıza çıkmaktadır. Meraların yetersiz olması, 
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üretilen ürünün düşük fiyatlardan satılması, kredi teminindeki sıkıntılar ve 
veteriner hizmetlerinin yüksek olması karşılaşılan diğer sorunlardır (Tablo 26).  
 
Tablo: 26- Hayvansal Üretimde Karşılaşılan Sorunlar ve Önem Sıralaması. 
Table : 26- Problems in Livestock Production and Their Importance Rankings. 

 
Yer 

Yüksek 
Yem Fiyatı 

Yetersiz 
Mera 

Düşük 
Et Fiyatı 

Düşük 
Süt Fiy.ı 

Düşük 
Tav. Fiy. 

Veterin. 
Ücreti 

Olukkoyağı 1 2 - 3 4 5 
İnköy 1 - 2 - 3 - 
Ardıçlı 1 - 3 2 4 - 
Keşli 3 1 2 - - - 
Eminlik 3 1 2 4 - - 
Emirler 1 2 4 3 - - 
Kuşçular 3 2 1 - - 4 

(-) ilgili başlık ile ilgili sorun olmadığını göstermektedir.  
 

Buna karşın araştırma bölgesinde çoban ücretlerinin yüksekliği, 
çoban bulmada güçlük çekilmesi gibi sorunlar yaşanmamaktadır. 
 

   
3.7.5. Göçebe Hayvancılığa Dayalı Yaylacılık  
             Faaliyetleri 
 
Araştırma bölgesinde halen İnköy’den 20 aile, Olukkoyağı köyünden 10 

aile ve Ardıçlı köyünden 7 aile olmak üzere toplam 37 aile göçebe hayvancılığa 
dayalı yaylacılık yapmaktadır. Çoğunluğu kıl keçisi olmak üzere İnköy’den 
3000, Olukkoyağı köyünden 2500 ve Ardıçlı köyünden 2000 olmak üzere 
toplam 7500 adet otlak hayvanı yaylaya çıkarılmaktadır. Yaylaya çıkış zamanı 
her üç köy için de haziran ayı olup, yayladan köye dönüş zamanı ise eylül 
ayıdır. Araştırma bölgesi yerleşim yerlerindeki yaylacılar farklı göç yollarını 
izleyerek ve bu yollar üzerindeki konaklama yerlerinde hayvanlarını otlatarak 
farklı mevkilerdeki yaylalara çıkmaktadır. Yaylalara çıkan aileler, buralarda 
hayvan yetiştiriciliği dışında arıcılık faaliyetlerinde de bulunmaktadırlar. 
Göçebe hayvancılık yöre halkının kültürünü devam ettirdiğinin göstergesidir. 
Ayrıca arıcılık faaliyetinin de daha verimli olarak yapılabilmesi bakımından 
olumludur. Ancak özellikle keçilerin göç yolu üzerindeki ormanlık alanlara ve 
doğaya zarar vermesi sorun olabilmektedir. Bunun da engellenebilmesi ancak 
kişilerin eğitilmesini ve çevre bilincinin aşılanmasını gerektirmektedir.    
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  3.7.6. Binek Hayvanlarının Durumu 
 
Köylerde binek hayvanı olarak çoğunlukla eşek kullanılmaktadır ve 

araştırma bölgesinde toplam 161 adet mevcuttur. Bu durum Tarsus ilçesi ve 
Türkiye geneli ile uyumludur. Diğer binek hayvanları ise at ve katırdır (Tablo 
27). Tarsus genelinde 33 manda ve 32 adet deve bulunurken, araştırma bölgesi 
köylerinde her ikisi de bulunmamaktadır. 
 
Tablo: 27- Köylerdeki Binek Hayvanların Durumu. 
Table : 27- Other Animals in Research Region. 

Yer At Katır Eşek 
Olukkoyağı 10 5 28 
İnköy 4 30 10 
Ardıçlı - - - 
Keşli 3 - 55 
Eminlik 4 - 45 
Emirler 40 - 20 
Kuşçular 4 1 3 
Köyler Toplamı 65 36 161 
Tarsus İlçesi          861 151        2130 

 
 

  3.7.7. Bölgede Kredi İmkanları ve Kullanımı 
 

Araştırma Bölgesi köylüleri kredi alımında daha çok Tarım Kredi 
Kooperatifi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve ORKÖY’ü tercih etmektedir. 
Tarım Kredi Kooperatifi kredileri; Emirler Köyü, Kuşçular Köyü, Keşli Köyü 
ve İnköy’de birinci sırada tercih edilen kredilerdir. Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı kredileri sadece Emirler köyünde ve ikinci sırada tercih edilmektedir. 
ORKÖY kredileri ise Olukkoyağı Köyü’nde birinci sırada ve Emirler Köyü’nde 
üçüncü sırada tercih edilen kredilerdir. Ardıçlı ve Eminlik köylerinde kredile 
ilgili istekler belirtilmemiştir.  

Bölge ormanlarının tam olarak korunabilmesi bakımından kıl keçi 
yetiştiriciliğinin azaltılması ve yeni tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. Bu nedenle özellikle ormancılık kurumu olması ve doğrudan 
orman köylerinde faaliyet göstermesi bakımından ORKÖY çalışmaları büyük 
önem taşımaktadır. Bugüne kadar çalışma köylerinde planlanan ve uygulamaya 
geçirilebilen desteklemeler Tablo 28’de verilmiştir.  
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Tablo: 28- Çalışma Köylerinde Planlanan ve Uygulamaya Geçirilen ORKÖY  
                  Kredileri. 
Table : 28- ORKÖY Credits in the Research Region. 

Kredi Türü  
 

Yer 

 
Mevcut 
Durum 

Süt 
Sığırcılığı 

Süt 
Koyunculuğu

Yumurta 
Tavukçuluğu

Fenni 
Arıcılık 

 
Meyvecilik

 
Halıcılık 

Motorlu 
Testere 

Plan 30 30 30 30 - 30 5 Olukkoyağı 
Uygulama 4 7 - 16 - - - 

Plan 5 5 5 16 - 10 5 İnköy 
Uygulama - 5 - 5 - - 3 

Plan 15 15 18 15 37 20 5 Ardıçlı 
Uygulama - 6 - 3 - - 5 

Plan 15 10 13 - - 15 - Keşli 
Uygulama - 3 - - - - - 

Plan 10 12 - 10 - 10 - Eminlik 
Uygulama - 3 - - - - - 

Plan 10 5 6 9 20 - - Emirler 
Uygulama - - - - - - - 

Plan - 3 3 8 - - - Kuşçular 
Uygulama - 2 - - - - - 

Plan 85       Toplam 
Uygulama 4       

Not: Kredi tutarı kişinin geri ödemede zorlanmayacağı ve bir ailenin geçimini sağlayabileceği 
düzeydedir. ORKÖY kredisi sağlanan kişilerde fakirlik kriteri ve köyde ikamet etmesi şartı 
aranmaktadır.  
Plan bu güne kadar programa alınmış olan,  uygulama ise hayata geçirilebilen ünite sayısını 
göstermektedir.  
 

Bölge köylerinde daha çok süt ve besi sığırcılığı, süt ve besi 
koyunculuğu ve fenni arıcılık kredileri kullanılmıştır. ORKÖY planlarında yer 
almasına karşın Olukkoyağı, İnköy ve Ardıçlı köylerinde tavukçuluk 
kredilerinin kullanılmadığı görülmektedir. Kişiler tavukçuluk yapmak için 
kendi öz sermayelerini kullanmayı tercih etmiştir. Tarımsal üretimi artırıcı 
kredilerin yanı sıra, orman işçiliğini destekleme amacıyla kişilere motorlu 
testere kredisi verilmiştir. Kadınlara yönelik faaliyetler kapsamında halıcılık 
kredisi de ORKÖY planlarında yer almaktadır, ancak bu güne kadar köylülerin 
bu yönde bir talepleri olmamıştır. Bölgeye sulama suyunun getirilememiş 
olması bitkisel üretimi artırıcı kredi uygulamalarının hayata geçirilmesini 
engellemektedir. Meyvecilik kredileri uygulanamamıştır. 

Emirler ve Eminlik köylerinde kişiler tavukçuluk kredisi kullanmak 
istememiştir. Emirler köyünde planda değişiklik yapılarak 5 ünite besi sığırı ve 
6 ünite besi koyunculuğu uygulamıştır. Ancak ORKÖY yetkilileri besicilikten 
de yeterli verimin alınamadığını belirtmişlerdir. Besicilik bölgede 
yaygınlaştırılamamıştır.  

Bölgede ORKÖY uygulamalarının yanı sıra Tarım Bakanlığının ve 
Sosyal Yardımlaşma Fonunun da desteklemeleri mevcuttur. 2003 yılı başından 
itibaren Sosyal Yardımlaşma Fonu, Kaymakamlık ve ORKÖY işbirliği ile aile 
bazında 2000 $ tutarında destekleme başlatılmıştır. Yapılan anket çalışması 
sonuçlarına göre ihtiyacı olan kişiler seçilmektedir. Uygulama  
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gerçekleştirilmekte ve alınan kredi meblağı 3 yıl içinde 3 eşit taksitte geri 
ödenmektedir. 

Kredi kullananlar faiz oranlarının yüksek olmasından, kefil 
istenmesinden, kredinin zamanında verilmemesinden, kredi meblağının 
azlığından, kredilerde arazi ipoteği istenmesinden ve kredi vadesinin çok kısa 
olmasından kaynaklanan sorunları olduğunu dile getirmişlerdir.  

Nitekim yüksek faiz oranı sorunu Emirler, Kuşçular ve İnköy; kredi 
alınırken kefil istenmesi sorunu Emirler ve Kuşçular; kredi meblağının azlığı 
sorunu İnköy, Emirler ve Kuşçular; kredinin zamanında verilmemesi sorunu 
İnköy ve Emirler; kredi vadesinin çok kısa olması sorunu Kuşçular ve İnköy; 
arazi ipoteği istenmesi sorunu ise Kuşçular, İnköy ve Emirler köylerinde 
belirtilmiştir.  

 
 
  3.7.8. Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması 
 
Üreticiler yüksek emek ve bedellerle ürettikleri ürünleri değerinin çok 

altında pazarlamak zorunda kalmaktadır. Buna karşın sadece Ardıçlı köyünde 
üretilen şeftalilerin yarısı satışa sunulmakta iken, diğer köylerden herhangi bir 
meyve ve sebze satışı bulunmamaktadır. Araştırma bölgesindeki tüm köylerde 
hayvansal ürünlerden büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamı et olarak 
pazara sunulmaktadır. Bölgede üretilen sütün ise Emirler, Eminlik ve İnköy 
köylerinde tamamı, Ardıçlı köyünde ise yarısından fazlası yerel aracılara 
satılırken diğer köylerde süt satışı yapılmamaktadır. Yağ, peynir, çökelek vb. 
süt ürünlerinin Emirler köyü, Keşli köyü, Ardıçlı köyü ve Olukkoyağı 
köylerinde yarısından fazlası, İnköy’de ise tamamı yerel aracılara satılırken 
diğer köylerde bu ürünler pazarlanmamaktadır. Yün ise araştırma bölgesindeki 
tüm köylerde satılmaktadır. Buna karşın hayvan gübresinin Kuşçular, Keşli, 
Ardıçlı, İnköy ve Olukkoyağı köylerinde tamamı, Eminlik köyünde yarısından 
daha azı, Emirler köyünde ise yarısından fazlası yerel aracılara satılmaktadır. 
 
 

3.8. Çalışma Bölgesinin Sosyal Yapısı ve Gelişimi  
 

3.8.1. Bölgedeki Yerleşim Yerlerinde Toplumsal İlişkiler 
           
  3.8.1.1. Yerleşim Yerlerinde Söz Sahibi Kişiler 

 
Araştırma bölgesindeki tüm köylerde, köy işlerinde en etkin kişi olarak 

muhtar görülmektedir. Yine tüm köylerde azalar, muhtardan sonraki en etkin 
kişilerdir. Araştırma bölgesi yerleşim yerlerinde etkili olan diğer gruplar ise 
yaşlılar, öğretmenler, imamlar ve Orman İşletme Şefleridir. Keşli, İnköy ve 
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Olukkoyağı köylerinde yaşlıların köy işlerinde etkinliğinin bulunmadığı 
belirtilmiştir. Bu durum yaşlıların etkili olduğu Türk toplum yapısının dışında 
bir durum sergilemektedir. Çalışılan köylerin tamamının orman köyü olmasına 
karşın Orman İşletme Şefi sadece Ardıçlı köyünde ve altıncı sırada olmak üzere 
köy işlerinde etkisi olan kişi olarak ifade edilmiştir (Tablo 29). 
 
Tablo: 29- Köylerdeki Söz Sahibi Kişiler ve Etkinlik Dereceleri. 
Table : 29- Influential People and Level of Their Influence. 

Köyün Adı Muhtar Azalar Yaşlılar Öğretmen İmam Or.İşl.Şefi 
Olukkoyağı 1 2 - 3 - - 
İnköy 1 2 - 3 4 - 
Ardıçlı 1 2 3 4 5 6 
Keşli 1 2 - - 3 - 
Eminlik 1 2 3 - 4 - 
Emirler 1 2 3 4 5 - 
Kuşçular 1 2 3 - 4 - 

Not:  - grubun etkin olmadığını göstermektedir. 
 
 

   3.8.1.2. Araştırma Bölgesi Köylerinde Toplumsal  
                Sorunlar 

 
Araştırma bölgesi yerleşim yerlerinin hiç birinde köy içindeki kişiler 

arasında toprak paylaşımı, sulama ve su paylaşımı gibi sorunlar 
yaşanmamaktadır. Bununla birlikte Emirler köyü ile Kuzoluk, Bucak ve 
Bolacalı köyleri arasında sınır anlaşmazlığı bulunmaktadır. Aynı sorun, İnköy 
ve Olukkoyağı köyleri arasında da yaşanmaktadır. 

Araştırma bölgesindeki yerleşim yerlerinde son 10 yılda işlenen suç 
şekilleri olarak orman suçu, arazi anlaşmazlığı ve ticari anlaşmazlıklar 
belirtilmiştir. Bu suç şekillerinden orman suçu Emirler köyü, Keşli köyü, 
Ardıçlı köyü, İnköy ve Olukkoyağı köyünde son 10 yılda işlenen suçlar 
arasında ilk sırada yer almaktadır.  
 
 

   3.8.1.3. Bölgede Kişilerin Örgütlenebilme Yeteneği ve  
                Kooperatif Yapısı 
 
Sosyal yapının önemli göstergelerinden biri de köylülerin 

örgütlenebilme yeteneğidir. Bölge köyleri kooperatif sistemini ve sağladığı 
katkıları bilmektedir. Ancak kişilerin yeterince organize olamaması nedeniyle 
tam olarak oturmuş bir kooperatif yapısı bulunmamaktadır.  

Araştırma bölgesindeki yerleşim yerlerinden Kuşçular, Ardıçlı ve 
Olukkoyağı köylerinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. Keşli ve 
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İnköy’ünde ise kooperatifler kişisel anlaşmazlıklar sonucunda kapatılmıştır. 
Ancak her iki köyde de kooperatifin aktif duruma getirilmesi için çalışmalar 
yürütülmektedir. Emirler ve Eminlik köylerinde kooperatif ile ilgili girişimler 
başlamamıştır.  

Ardıçlı köyü kooperatifi 1970, Olukkoyağı köyü 1972 ve Kuşçular köyü 
kooperatifi 1994 yılında kurulmuştur. Ardıçlı köyü kooperatifi 200 üyeli iken 
Olukkoyağı köyü kooperatifi 190 üyeli ve Kuşçular köyü kooperatifi ise 101 
üyelidir. Bu kooperatiflerin tamamı orman teşkilatından iş alabilmek ve köy 
kalkınmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.   

Kooperatiflerin tamamı köy düzeyinde kurulmuş olup, düşük 
sermayelidir. Kooperatifler ormancılık ile ilgili olarak sadece ortakları adına 
orman istihsali işi alımı yapmaktadır. Araştırma bölgesi kooperatifleri karlılık 
açısından değerlendirildiğinde Kuşçular köyü zarar eden bir kooperatif iken 
diğer kooperatifler herhangi bir zarar yada kar etmemektedir. Kuşçular köyü 
kooperatifinin zarar nedenleri olarak işletme sermayesi yetersizliği, kredi 
desteği ve mali yardım veren kuruluşların yetersizliği ve yeterli miktarda 
hammadde bulunamaması belirtilmiştir.      

Köyler arasında özellikle Keşli ve Kuşçular köylerinde birkaç köyün 
yer alacağı ortak kooperatif yapısının oluşturulması arzu edilmektedir.  

Araştırma bölgesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri dışında kişiler 
Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine de üye olmaktadır.  
 
 

 3.9. Çalışma Bölgesindeki Demografik Yapı ve Nüfus  
        Hareketleri 
 
Mersin ili nüfusu 1 650 000 kişidir. Nüfusun %20’si (337 600 

kişi) orman köylerinde yaşamaktadır. Türkiye genelinde orman köy 
nüfusu azalırken, Mersin ilinde önemli bir değişiklik görülmemektedir. 
Kışın gelir durumu iyi olan kişiler çocuklarına daha rahat okuma imkanı 
sunabilmek için şehre inmekte, ancak yazın tekrar köylerine 
dönmektedir. Mersin ili oldukça sıcak ve nemli bir iklime sahiptir. Bu 
nedenle yaz aylarında dağ havasının hakim olduğu köyler yayla olarak 
kullanılmaktadır.  

Araştırma bölgesinin toplam nüfusu 3063 kişidir (Köy muhtarlık 
kayıtları, 2004) (Tablo 30). Hane sayısının 1035 olarak tespit edildiği 
bölgede bu hanelerden bir kısmı boştur.   
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Tablo: 30- Çalışma Bölgesinin Demografik Yapısı İle İlgili Genel Bilgiler  
                  (DİE, 2004). 
Table : 30- Demographic Structure in the Research Region. 

Köyün Adı Hane Sayısı Nüfus Ort.Hane Büyükl. 
Olukkoyağı 350 800 2.3 
İnköy 190 713 3.8 
Ardıçlı 220 600 2.8 
Keşli 70 350 5.0 
Eminlik 55 120 1.6 
Emirler 80 300 3.8 
Kuşçular 70 180 2.6 
Toplam 1035 3063 Genel Ortalama: 3,1 

 
Ülkemizde orman köylerinde ortalama hane büyüklüğü 3,7 kişidir 

(DPT, 2001). Türkiye’de kırsal kesimde ortalama hane nüfusu sayısı ise 6,2 
kişidir (DPT, 1989). Çalışma bölgesi yerleşim yerlerinde ortalama hane nüfus 
sayısı Emirler ve İnköy köyleri için 4-5 kişi iken diğer köylerde 6-7 kişidir. 
Mevcut durumda en kalabalık köy 800 nüfus ile Olukkoyağı’dır. Ancak 
hanelerin doluluk oranına bakıldığında en kalabalık hanelerin (5 nüfus/hane) 
Keşli köyünde olduğu belirlenmiştir. Özellikle Eminlik köyünde genellikle her 
evde aile büyüklerinin yaşamaya devam ettiği belirtilmiştir. Bölgede yoğun bir 
nüfus artışı gözlenmemektedir. Genel olarak aşırı bir nüfus hareketliliğinin de 
bulunmadığı bölge köylerinde, göç olayı da yaygın değildir. Oysaki 
Türkiye’deki orman köylerinin %65 kadarında dışarıya göç olduğu 
belirtilmektedir (GERAY, 1977). Araştırma bölgesinde de son 10 yılda Emirler 
köyünden 3 aile, Keşli köyünden 6 aile olmak üzere toplam 9 adet aile göç 
etmiştir. Göç eden ailelerin çoğunluğu Tarsus ve Adana’ya taşınmıştır. Göç 
nedenleri olarak köylerdeki iş imkanlarının azlığı, fakirlik ve tarım topraklarının 
yetersizliği belirtilmiştir. Halen araştırma bölgesi dışında yaşayan bu ailelerin 
reisleri, göç ettikleri yerlerde çoğunlukla özel sektörde işçilik yapmaktadır. 
Bunun yanında taşındıkları yerlerde devlet memuru olarak çalışan aile reisleri 
de mevcuttur. Buna karşın bölgeye geri dönen aile sayısının daha fazla olduğu 
belirtilmiştir. Geri dönüş en fazla Kuşçular köyünde yaşanmıştır. İçme suyunun 
gelmesi ile son 5 yılda yaklaşık 60 ailenin köye geri döndüğü ifade edilmiştir. 
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 3.10. Çalışma Bölgesindeki Hizmet Kurumlarının  
          Yapısı 
 
  3.10.1. Eğitim Sistemi ve Köylerdeki Eğitim Durumu 
 
Araştırma bölgesindeki yerleşim yerlerinden Ardıçlı’da 2, İnköy’de 4 

ve Olukkoyağı köylerinde 10 derslikli okul binası bulunmaktadır. 
Olukkoyağı’nda ilk ve ortaokul, Ardıçlı ve İnköy’de yalnız ilkokul faal 
durumdadır. Bu üç köyde öğrenciler ilkokula kendi köylerinde gitmektedir. 
Ortaokul çağındaki İnköy köyünün öğrencileri Olukkoyağı köyüne, Ardıçlı 
köyündeki öğrenciler ise Gülek ilçesine taşınmaktadır. Ardıçlı köyünün merkez 
okula uzaklığı 10 km, İnköy’ün ise 7 km’dir. Taşımalı eğitim ile ilgili sorun 
yaşanmamaktadır.  

Bölgedeki diğer köylerin tamamında ilkokul bulunmasına karşın, 
öğrenci sayısının az olması nedeniyle okul kapalı durumdadır ve Çokak’a 
taşımalı eğitim yapılmaktadır. Taşımalı sistemde okul seçimi tamamen köylerin 
kendi istekleri doğrultusunda Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenmiştir. Buna karşın merkez okulun uzak olması özellikle kış 
döneminde sorun olmaktadır. Bu köylerde yaşayan ailelerin tamamı daha 
merkezi konumda bulunan Eminlik köyünde bir ilköğretim okulunun 
yapılmasını istemektedir. Bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 
çalışmalar başlamıştır.   

Taşımalı eğitim sistemi, Türkiye genelinde en fazla Tarsus ilçesinde 
yaygındır. Sistemin başarısını artırmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü köy 
halkının da katılımını sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

İlköğretimden sonra eğitime Gülek veya Tarsus’taki okullarda devam 
edilmektedir. Bölgedeki eğitim durumu ile ilgili bilgiler Tablo 31’de verilmiştir.  

 
Tablo: 31- Çalışma Bölgesindeki Eğitim Kurumlarının Yapısı ve Eğitim  
                  Durumu.  
Table : 31- Education Condition in the Research Region. 

İlköğretim  Taşımalı Merkez Okul Eğitim Durumu* 
Köyün 

Adı 
Öğrenci 
Sayısı 

Okul 
Durumu 

Derslik 
Sayısı 

 
Yeri 

 
Uzaklığı 

Lise 
Mezunu 

Yüksek 
Okul Mez. 

Olukkoyağı 99 İlkokul+ortaokul 10 - - 20 10 
İnköy 30 İlkokul 4 Olukkoyağı 7 km 19 10 
Ardıçlı 47 İlkokul 2 Gülek 10 km 20 20 
Keşli 34 İlkokul (kapalı) 1 Çokak 25 km 5 - 
Eminlik 29 İlkokul (kapalı) 1 Çokak 15 km 4 2 
Emirler 20 İlkokul (kapalı) 1 Çokak 17 km 5 - 
Kuşçular 27 İlkokul (kapalı) 1 Çokak 22 km 20 3 
Toplam 286 - - Çokak - 93 45 
*Köyde 70 yaşın altındaki herkes ilkokul mezunudur.  
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Türkiye’de kırsal kesimde okur-yazar olanların oranının %73 ve 
bunların yarıya yakın (%48) bir kısmının ise ilkokul mezunu olduğu 
belirtilmektedir (SOYSAL, TÜRKMEN ve GEDİK, 1995). Araştırma 
bölgesinde ise durum daha iyidir. Eğitime büyük önem verilmektedir ve 
bölgede okur-yazarlık oranı %95 civarındadır. Okuma-yazma bilmeyen kişiler 
genellikle 70 yaş ve üzerindedir. Bu kişilere de zaman zaman İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarla okuma-yazma öğretilmesine gayret 
edilmektedir. (İlçe Milli Eğitim Müdürü Ethem Sarı, sözlü görüşme). 
Köylülerle görüşmeler sırasında köylerin tamamında okulların iyileştirilmesi ve 
eğitime yapılan yatırımların artırılması yönünde talepler gelmiştir.  

Genel olarak çalışma köylerinde çocukların ilkokuldan sonra da 
eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Emirler köyünde ise 
ilkokulu bitirdikten sonra erkek çocuklar keçi sürülerini otlatmakta ve okula 
gönderilmemektedir. Temel eğitimin zorunlu hale gelmesi son yıllarda olumlu 
değişiklikler yapmış ve bu durum biraz değişmiştir.    
 
 

  3.10.2. Bölgede Açılmış Olan Eğitici Kurslar ve  
              Bu Yöndeki Talepler 
 
Bölgede bu güne kadar Emirler, Ardıçlı ve İnköy’de okuma-yazma 

kursu açılmıştır. El sanatları kursu; Ardıçlı, İnköy, Eminlik ve Olukkoyağı 
köyünde, arıcılık kursu Emirler, Kuşçular, Ardıçlı, İnköy ve Olukkoyağı 
köyünde, halıcılık kursu Kuşçular köyünde, Kuran kursu Ardıçlı ve Olukkoyağı 
köylerinde ve orman işçiliği kursu ise sadece Ardıçlı köyünde açılmıştır.   

Bölgede açılması istenen kurslar daha çok ekonomik amaçlıdır. 
Köydeki mevcut üretim sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 
istenmektedir. Böylece kişiler gelir seviyelerini artırmayı düşünmektedir. 
Bunların yanı sıra, kişilerin eğitimine yönelik olarak bilgisayar ve Kur’an kursu 
istenmiştir (Tablo 32).  

 
 
3.11. Bölgedeki Dini Kurum Yapısı 
 
Bölgedeki tüm köylerde cami bulunmaktadır ve genel olarak iyi 

durumdadır (Tablo 33). Olukkoyağı ve İnköy’de imam yoktur ancak müftülük 
ile yapılan görüşmelerde en kısa sürede imam tayin edileceği belirtilmiştir. 
Müftülük bölgede dini eğitimin verilmesinden sorumlu kurumdur. Bu kapsamda 
Gülek’te Olukkoyağı, İnköy ve Ardıçlı köylerinin, Sarıca köyünde Kuşçular, 
Keşli, Emirler ve Eminlik köylerinin yararlanabilecekleri kuran kursu 
binalarının açılması planlanmaktadır.  
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Tablo: 32- Çalışma Köylerinde Açılması İstenen Kurslar. 
Table : 32- Courses Requested by Villagers in the Research Region. 

Köy Açılması İstenen Kurslar Açılmış Olan Kurslar 
Olukkoyağı Tavuk yetiştiriciliği, 

bilgisayar 
El sanatları, arıcılık, Kuran 
kursu 

İnköy Halıcılık, el sanatları, dikiş-
nakış ve tavuk yetiştiriciliği 

El sanatları, arıcılık, okuma-
yazma kursu 

Ardıçlı Halıcılık, el sanatları, dikiş-
nakış 

El sanatları, orman işçiliği 
eğitimi, arıcılık, Kuran kursu, 
okuma-yazma kursu 

Keşli Arıcılık, halıcılık, bilgisayar - 
Eminlik Ahır hayvancılığı, koyun 

yetiştiriciliği 
EL sanatları 

Emirler Arıcılık, el sanatları, ahır 
hayvancılığı, yem bitkisi 
üretimi, kuran kursu 

Arıcılık, okuma-yazma kursu 

Kuşçular El sanatları, arıcılık,  Arıcılık, halıcılık 
 
 
Tablo: 33- Bölgedeki Ekonomik ve Sosyal Hizmet Yapıları. 
Table : 33- Economic and Social Services in the Research Region. 

 
Yer 

 
Cami 

 
Kahvehane 

 
Değirmen

 
Demirci 

Bakkal 
Dükkanı 

Köy 
Odası

Köy 
Çeşmesi

Ekmek 
Fırını 

Hızar 
Atölyesi 

Olukkoyağı 2 2 1 1 2 1 15 1 4 
İnköy 1 3 1 - 2 - 1 - 2 
Ardıçlı 1 2 - - 1 1 6 - - 
Keşli 1 2 1 - 2 1 1 - - 
Eminlik 1 1 - - - 1 - - - 
Emirler 1 2 - - 1 1 - - - 
Kuşçular 1 1 - - - 1 - - - 
Toplam 8 13 3 1 8 6 23 1 6 

 
Bu tip yapıların bünyesinde yalnız dini eğitimlerin değil, her konuda 

aydınlatıcı bilgilerin sağlanabileceği bir ortamın oluşturulması yörenin 
kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle köy toplumlarında genç kızlara 
toplu halde ulaşılabilecek Kur’an kursu ve el sanatları kursları önemlidir.  

Türk köy yapısında imamlar köy toplumu üzerinde etkin rol 
oynamaktadır. Çalışma bölgesinde de özellikle Keşli ve Emirler köylerinde 
imamların etkinliği dikkat çekmiştir. Yaz aylarında camilerden merkezi sistem 
aracılığı ile orman yangınlarına karşı uyarıcı ve kişileri aydınlatıcı yayınlar 
yapılmaktadır. Ayrıca ayda bir yapılan toplantılarda müftülük, imamlara 
diyanetin talimatlarını iletmektedir.  

Müftülük, ormancılık çalışmalarının sonuçlarının kendilerine iletilmesi 
durumunda, bu toplantılarda bilgilendirme yapılabileceğini belirtmiştir. Bu da 
imamlar aracılığı ile ormancılık çalışmalarındaki gelişmelerin 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilecektir.  
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Müftü, Kaymakam ile birlikte yaptıkları köy gezileri ve sohbetleri 
sırasında da ormancılık çalışmalarına destek sağlayabileceklerini belirtmiştir. 
Bu güne kadar bu tür geziler daha çok eğitim ve okullar ile ilgili olarak 
yapılmıştır. Ormancılık çalışmalarına destek sağlanması yönünde bir talep 
gelmemiştir.   
 
 

 3.12. Alt Yapı ve Kamusal Hizmetler: 
 
  3.12.1. Ulaşım ve Haberleşme Hizmetleri 
 
Genel olarak orman köyleri ile çevredeki öteki yerleşim yerleri 

arasında ulaşımı sağlayan yolların %64’ü ham yol veya stabilize yoldur 
(ÇAĞLAR, 1986). Buna karşın araştırma bölgesinde Ardıçlı, İnköy ve 
Olukkoyağı köylerini komşu köylere ve ilçe merkezlerine bağlayan 
yolların tamamı asfalt kaplamadır. Diğer köylerin  yol durumunun ise 
karışık (asfalt+stabilize) olduğu gözlenmiştir. Köy yollarının bazı 
kısımları her ne kadar dar ve bakıma muhtaç durumda olsa da, bölge 
köylerinin yolları yılın her ayında ulaşıma açıktır. Bölge köyleri ile bağlı 
oldukları ilçe merkezi arasında ulaşım özel minibüslerle sağlanmaktadır. 
Köylerde minibüslerin yanı sıra, taşıma amaçlı kullanılan taksi, otobüs, 
motosiklet ve nakliye için kullanılan kamyonlar bulunmaktadır (Tablo 
34).  
 
Tablo: 34- Köylerde Bulunan Ulaşım ve Haberleşme Durumu. 
Table : 34-Transportation and Communication in the Research Region. 

 
Köy 

 
Minibüs 

 
Taksi 

 
Otobüs 

 
Motosiklet 

 
Kamyon 

Telefon- 
Televizyon*

Olukkoyağı - 6 2 6 15 200 
İnköy 2 5 - 10 20 200 
Ardıçlı 2 2 - 2 20 200 
Keşli - - 1 - 3 60 
Eminlik 2 - 0 - 3 40 
Emirler 2 1 0 1 - 60 
Kuşçular - 3 1 1 4 75 
Toplam 8 17 4 20 65 835 

*Televizyon olan evlerde telefon da bulunmaktadır.  
 

Araştırma bölgesi köylerinin haberleşme araçlarına ilişkin önemli bir 
sorunu bulunmamaktadır. Evlerin bir çoğunda televizyon ve telefon 
bulunmaktadır. Televizyonun bölge köylerinde yaşayan kişilerin günlük 
yaşamlarında özel bir yeri olup, önemli bir haber alma ve eğlence kaynağıdır.  
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  3.12.2. Elektrik, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hizmetleri 
 
Araştırma bölgesindeki köylerin tamamında elektrik mevcuttur ve 

hemen her meskene elektrik bağlantısı sağlanmış durumdadır. Elektriğin 
meskenlere ulaşması bölgede televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi vb. beyaz 
eşyaların sayıca artmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca bölgedeki değirmen, 
hızar, kahvehane vb. işyerlerinin de elektrikten önemli ölçüde yararlandığı 
gözlenmiştir.   

Araştırma bölgesinde içme suyu sağlama konusunda her hangi bir 
önemli problem bulunmamaktadır. Zira bölge çeşitli yerlerden akan su 
kaynaklarına sahiptir. Bölgedeki meskenlerin tamamı su şebekesine bağlanmış 
durumdadır.  

Araştırma bölgesindeki köylerde kanalizasyon alt yapısı 
bulunmamaktadır. Bölgedeki atık sular Kuşçular köyünde evlerin önündeki 
kuyulara akıtılırken, diğer köylerde düzensiz olarak köy sokaklarına 
bırakılmakta ve bu durum da hijyenik açıdan olumsuz koşullara neden 
olmaktadır. Katı atıklar ise tüm köylerde toplanıp biriktirilerek uygun yerlerde 
yakılmaktadır.  

 
 
  3.12.3. Sağlık Hizmetleri 

 
Bölgede Keşli köyünde sağlık ocağı, İnköy’de ise sağlık evi 

bulunmaktadır. Ancak her ikisi de kapalıdır ve hizmet vermemektedir.  
Araştırma bölgesinde Emirler köyünde ateşli hastalıklar, ishal, sarılık, 

dizanteri ve sıtma; İnköy’de ishal, sıtma, ateşli hastalıklar, sarılık ve dizanteri; 
Eminlik köyünde ise sarılık karşılaşılan en yaygın hastalıklardır. Öte yandan 
Kuşçular, Keşli, Ardıçlı ve Olukkoyağı köylerinde ise önem taşıyan hiçbir 
hastalığa rastlanmamaktadır.  

Tarsus ilçesinde Rotary kulübünün desteği ile ana-çocuk sağlığı 
konusunda köylere hizmet götüren gezici sağlık aracı oluşturulmuştur. Bu ekip 
1998-2003 yılları arasında aile planlaması ve doğum kontrol yöntemlerine 
yönelik doğrudan ilgi gruplarına ulaşarak hizmet vermiştir. Ayrıca köylerde kız 
çocuklarının eğitimi ve okullarda cinsel sağlık eğitimi gibi konularda da 
özendirici çalışmalar yapmışlardır. Ancak 2004 yılı başında Tarsus Ana-Çocuk 
Sağlığını Koruma ve Güçlendirme Derneğinin mevcut dernek yasası dahilinde 
kapatılması maddi sıkıntının oluşmasına neden olmuş ve ekip çalışmalarını 
sürdüremez duruma gelmiştir. Şu an araç atıl vaziyette beklemektedir (Uzm.Dr. 
Huri AKSOYÜREK, sözlü görüşme). Bölgede karşılaşılan hastalıkların daha 
çok çocuk grubunu etkilediği ve kadınlardan doğum kontrolleri yönünde gelen 
talepler göz önüne alınırsa ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin önemi dikkat 
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çekmektedir. Bu nedenle yarım kalan projenin detaylandırılarak devam 
ettirilmesi gerekmektedir. 
 
 

 3.13. Diğer Ekonomik ve Sosyal Hizmetler 
 

Araştırma bölgesinde Olukkoyağı köyünde 2 ve diğer köylerde ise 1’er 
adet olmak üzere toplam 8 cami bulunmaktadır. Bölgenin yerleşim yerlerinin 
tamamında kahvehane mevcuttur. Köylerde bulunan diğer hizmet yapıları ise 
değirmen, demirci dükkanı, bakkal dükkanı, köy odası, köy çeşmesi, ekmek 
fırını ve hızar atölyeleridir (Tablo 33).  

Bununla birlikte köylerin hiçbirinde köy kütüphanesi, gazete satış yeri, 
çamaşırhane vb. diğer ekonomik ve sosyal alt yapı hizmetleri mevcut değildir. 

 
 
3.14. Çalıştay Sonuçları ve Senaryo Çalışmaları 
 
Katılımcılarla birlikte iki farklı senaryo geliştirilmiştir. İlk senaryoda 

orman kaynaklarının bugünkü şekli ile kullanımının devam etmesi durumunda 
20 yıl sonrasında durumun nasıl olacağı ortaya konmuştur (Ek 2). Köylüler 
mevcut üretim sisteminin ve kaynakların bugünkü şekli ile kullanılmaya devam 
etmesinin ileride sıkıntılara yol açacağının farkında olduklarını belirtmişlerdir.  
 

Mevcut durum senaryosu (senaryo 1) sonuçlarına göre: 
1. Köyden kente göç hızla artar. Çarpık kentleşme oluşur, alt yapı ve 

asayiş sorunları artar. Sosyal yapı bozulur. 
2. İnsan kalmayınca ormanlarda bakım çalışması yapılamaz, ormanlar yok 

olur. Sonucunda da Türkiye çölleşir.  
3. Köylü olmayınca üretim olmaz, gıdada dışa bağımlılık artar. Gıda 

güvencesi kalmaz.  
4. Kaynak paylaşımı bakımından sıkıntı oluşacaktır 
5. Kentte geçinemeyip köye geri dönenler köyde yatırım yapar ve köyler 

kalkınır.  
6. Ekonomik durum kötüye gidecektir. 

 
Bu çalışma sırasında insan kalmayınca ormanların ve doğanın kendisini 

yenileyeceği yönünde de görüş belirtilmiştir.  
İkinci senaryoda ise köylülere yeterli parasal ve teknik desteğin 

sağlanması durumunda hangi yatırımları yapacakları belirlenmiş, ve 
sürdürülebilir kullanım sonucunda ormanların durumunun ve köylerin yaşam 
koşullarının 20 yıl sonra nasıl olacağı ortaya konmaya çalışılmıştır.  
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Sürdürülebilir kullanımın sağlanacağı ikinci senaryoda maddi ve teknik destek 
sağlanarak yeni gelir kaynakları oluşturulması hedeflenmektedir (Ek 3).  

 
Sürdürülebilir kullanımı sağlayacak senaryo (senaryo 2) 

sonuçlarına göre: 
1. Kişiler öncelikle mevcut gelir kaynaklarını (hayvancılık, tavukçuluk, 

arıcılık gibi) iyileştireceklerini belirtmişlerdir.  
2. Tarımın iyileştirilip verimin artırılması için sulama sistemi 

oluşturulacaktır. 
3. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına önem verilecektir. Bunun 

sonucunda kalifiye eleman ve kaliteli üretim hedeflenmektedir. Ayrıca 
çevre bilinci geliştirilerek orman kaynakları korunacaktır. 

4. Orman kaynaklarının korunması ormana dayalı endüstri kollarının 
gelişmesini sağlayacaktır.  

5. Kişilerin gelir seviyeleri ve alım güçleri artacaktır. Alt yapı ve 
kanalizasyon sistemleri geliştirilebilecektir. Kişiler köylerini 
güzelleştirecektir. Sonucunda ekoturizm gelişecektir.  

6. Gelir kaynaklarının çeşitlenmesiyle ülke ekonomisine sağlanan katkı 
artacaktır. Sonucunda da insanların mutlu bir şekilde yaşayacağı bir 
ortam sağlanacaktır. Çocukların geleceği garanti altına alınacaktır.  
 
Senaryo 2’de yapılması planlanan faaliyetlerin kim tarafından yerine 

getirileceği de workshop sırasında tartışılmıştır. Senaryo 2’nin 
gerçekleşebilmesi için tüm ilgi gruplarının rolleri belirlenmiştir.  
 

 
 3.15. Bilinçlendirme Gezisi Sonuçları 
 
  3.15.1. Bilinçlendirme Gezisi Yapılan Köylerdeki  
              Gelişme Süreci 
 
Bilinçlendirme gezisi sırasında Üçtepe ve Küstülü köylerinde 

incelemeler yapılmıştır.   
Köylerde yem bitkisi üretimi için yeterli arazi bulunmadığından 

büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılamamıştır. Köy etrafındaki makilik 
alanlarda keçi ve koyun otlatılarak kazanılan para yetmeyince tarımsal 
faaliyetler ön plana çıkmıştır. İyi gelir getirdiği için sulu tarım tercih edilmiştir.  

Sulama sistemi için girişimler, 1994-1999 yılları arasında köydeki ziraat 
mühendisinin teşvik etmesi sonucunda muhtar, köydeki 80 ailenin katılımını 
sağlayarak sulama teşkilatını kurmuştur. Birlik oluşturulduktan sonra kişiler, 
keçi ve koyunlarını satarak ilk su tesisatını oluşturmuştur. Daha sonra 5 yıl süre 
ile tarlalarından kazandıkları geliri sulama sistemini geliştirmek için 
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harcamışlardır. Sistem için döşenen 45 km su borusunun yalnız 5 km’lik kısmı 
devlet tarafından desteklenmiştir.  

Üçtepe köyünün ekonomik bakımdan çok iyi durumda olduğu 
gözlenmiştir. Köyde herkesin arazisi bulunmaktadır. Köyün gelişmesinde 
merkez ilçeye yakın olmasının da (4 km) etkisi olmuştur. Sulama suyunun 
getirilmesinden sonra kişiler yine bir araya gelerek kredi sistemi ile iş 
makineleri satın almıştır. Bir makinenin borcu ödenip bitince yeni bir tane satın 
almışlardır. Köyde 10 iş makinesi mevcut olup, günümüzde etraf köylere ücret 
karşılığı iş yapılmaktadır.   

Köyün arazileri taşlı ve eğimi fazla olan makilik alanlardan 
oluşmaktadır. Makine yardımı ile araziden taşlar temizlenmiş, bu taşlarla 
teraslar oluşturulmuştur. Seraların kurulacağı alanlara dışarıdan toprak satın 
alınarak yerleştirilmiştir. Seralara limon dikilmiştir. İlk 5 yıl limonlarla birlikte 
domates, salatalık yetiştirilmiş ve gelir sağlanmıştır. Limonlar 5 yaşına gelince 
seralar yeni bir alana taşınmıştır. Limon yetiştiriciliği açık alanda devam 
etmiştir. Bu şekilde tarım alanlarını genişletmişlerdir.  

Gelişmenin en önemli nedeni, köylülerin birlik olarak çalışmasıdır. 
Yaşam koşulların iyileşmesiyle kentten köye dönüş başlamıştır. Köydeki hane 
sayısı 170’ten 300’e çıkmıştır. Kişiler kazandıkları parayı tarım alanlarını 
geliştirmek, evlerini onarmak, köy yollarını yapmak ve elektrik tesisatını 
yenilemek için harcamışlardır. Köyde herkesin aracı vardır ve ulaşım sıkıntısı 
yoktur. Ayrıca hepsi Bağkur’a kayıt olmuşlardır ve sosyal güvenceleri vardır. 
Köyde herkesin arazisi bulunmaktadır. Köyde 15 aile hayvancılık ile 
uğraşmaktadır. Ormana zarar vermeden keçi ve koyun beslenmektedir. Köyde 
işsizlik yoktur. Etraf köylerden çalışmak için gelenler bulunmaktadır.  

Köyde kadastro çalışmaları 1982 yılında başlamıştır. Ancak bozuk maki 
alanlarının iş makineleri ile temizlenip seraların kurulması kadastro çalışmaları 
sırasında sorunlara yol açmıştır. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde köy için özel bir karar alınarak mevcut seraların “yeni alanların 
açılmaması koşulu” ile üretime devam etmesine izin verilmesi konusunda 
çalışmalar başlamıştır. Mecliste sadece bu köy için özel izin verilmesi gündeme 
gelmiştir. Köylüler kadastro çalışmaları sırasında orman olarak belirlenen 
kısımlardan eğim durumu uygun alanların tarımsal faaliyetler için kendilerine 
verilmesini istemektedirler. Köy etrafındaki ormanlar maki formunda olup 
üretim ormanı bulunmamaktadır. Yörede ekonomik durumun iyileşmesinden 
sonra orman yangını, kaçak kesim, açma gibi sorunlar yaşanmadığı 
belirtilmiştir. Kişiler üretim yaptıkları alanlar için devlete vergi ödemektedir. 
Yeni alanlar içinde ödeme yapacaklarını belirtmişlerdir. Böylece devlet bozuk 
alanlardan gelir sağlamış olacaktır.  

İlaç, gübre gibi girdilerin pahalı olması nedeniyle sera faaliyetleri 
azalmaktadır. Kişiler narenciye ve zeytin yetiştiriciliğine yönelmektedir. Ayrıca 
kredi desteğinin verilmesi durumunda arıcılık yapabileceklerini belirtmişlerdir. 
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Üretim alanlarının artması durumunda sondaj ile su çıkartmayı ve devletten 
destek alamazlarsa kendi imkanları ile sulama göleti yapmayı düşünmektedirler. 
Gerekirse kullandıkları su için devlete ödeme yapabileceklerini belirtmişlerdir. 
Köyde kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır. Ancak kendi imkanları ile 
yapmayı düşünmektedirler. Daha temiz bir köy istemektedirler. Ürünler 
Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Fiyat oluşumunda etkili olabilmektedirler. 
Ürünlerini marka haline getirerek pazarlama olanağını artırmak istemektedirler. 
Ayrıca narenciye için paketleme tesisi kurulması düşünülmektedir.  

Köyde tarımsal faaliyetler dışında başka gelir kaynakları da 
değerlendirilmektedir. Yabani zeytin, menengiç, keçi boynuzu gibi türler 
aşılanarak verimleri artırılmaktadır. Köy etrafındaki ormanlardan defne 
toplanmakta ve defneden sabun yapılmaktadır. Çok az miktarda buğday üretimi 
vardır.  

Küstülü köyünde ise açık alanda yetiştiricilik yapılmaktadır. Köyde 
tarım sebze üretimi ile başlamıştır. Turfanda ürünler iyi fiyatlara alıcı 
bulmaktadır. Ancak sulama suyunun elektrik enerjisi ile getirilmesi maliyeti 
artırmaktadır. Fidelerin her yıl yeniden dikilmesi çok emek istemektedir. Bu 
köyde de sebze tarımı yerini meyve üretimine bırakmaktadır. Yolları iyi değildir 
ve taşımacılıkta sıkıntı yaşanmaktadır. Yol yapımı için istenen %5 katkı payı 
ödenememiştir.  

Bu köydeki çalışmalar da köy halkının birlik olmasıyla gerçekleşmiştir. 
Çalışmalar 1980 yılında başlamıştır. 1000 m uzunluğunda, 2 m derinliğinde ve 
3 m genişliğinde kanalın kazılması 9 ay sürmüştür. Tüm köy halkı çalışmalara 
destek vermiştir. Sulama sistemi elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Açık alandan 
elde edilen ürünün karı yeterli gelmemektedir. Son yıllarda elektrik ücretleri 
ödenememiştir. Kişiler zor durumdadır. Bu nedenle de eskiden olduğu gibi 
sıkıntı çekmemek için daha iyi gelir getiren meyve yetiştiriciliği başlamıştır. 
Ayrıca 2004 yılından bu yana Tarım Bakanlığının görevlendirdiği tarım 
danışmanı olumlu etkiler yapmıştır. Bu uygulama 3 yıl sürecektir. Sonrasında 
kendi imkanları ile danışmanlık hizmeti almaya devam edeceklerini 
belirtmişlerdir. Köyde 2 defa kooperatif kurulmuş ancak çalıştırılmamıştır. 
Pazarlama koşullarının iyileştirilmesi için kooperatifi faaliyete geçirmek 
istemektedirler.  

 
 
  3.15.2. Bilinçlendirme Gezisinin Çalışma Bölgesindeki  
              Köylüler Üzerinde Etkileri 
 
Geziye katılan köylüler, sistemin nasıl geliştirildiğini öğrenince 

oluşturulan senaryoların uygulamaya konmasının mümkün olacağının bilincine 
varmıştır. Kendi köylerinde daha fazla arazinin bulunduğunu, su kaynaklarının 
daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Birlik olup çalıştıkları durumda o 
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köylerden daha iyi sonuçlar elde edebileceklerini söylemişlerdir. Gezi sırasında 
seralarda yetiştirilen ürünlerden örnekler alarak geziye katılamayan kişilere 
göstermek üzere köylerine götürmüşlerdir. Ayrıca böyle bir proje dahilinde 
yapılan geziden çok memnun kaldıklarını dile getirmişlerdir.  

Bilinçlendirme gezisi, çalışma bölgesindeki köyler kadar gezilen 
köylerdeki kişilerde de olumlu etki yaratmıştır. Üçtepe köyünde yaşayanlar 
örnek köy olarak seçildikleri için memnun olmuştur. Ayrıca Devlet 
kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası bir kuruluşun (Silva-
Mediterranea) bir araya gelerek böyle bir çalışmayı gerçekleştirmesinin 
kendilerine de güç verdiğini belirtmişlerdir.   

Gezi sırasında tüm ilgi grupları arasında bilgi alışverişi olmuştur. 
Köylüler birbirlerine destek sözü vermiştir. Ayrıca kurumlar da üzerlerine düşen 
görevleri yerine getireceklerini belirtmişlerdir. Çalıştay sırasında alınmış olan 
kararlar tüm katılımcılar tarafından imzalanarak Çevre ve Orman Bakanlığı 
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunulmuştur. Bakanlık imzalanan 
öneri raporunu yerel yönetimlere göndermiş ve çalışma sonuçlarının en etkili 
şekilde yerine ulaşması sağlanmıştır.  

 
 
4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
Çalışma bölgesinde bu güne kadar gerçekleştirilen projeler 

kapsamındaki ekonomik destekler olumlu etki yapmıştır. İnköy havzasında son 
yıllarda önem kazanan tavukçuluk faaliyetleri ve yan ürün olarak tavuk 
gübresinin pazarlanması bunlardan bir kısmıdır. Ayrıca Doğu Anadolu Havza 
Projesi kapsamında ORKÖY arıcılık kredisi uygulamış, Tarım İl Müdürlüğü 
arıcılık ve diğer tarımsal faaliyetlerle ilgili eğitici kurslar düzenlemiştir. Çevre 
ve Orman Bakanlığı birimleri tarafından orman yollarının düzenlenmesi 
kişilerin yaylalarına ulaşımlarını kolaylaştırmış ve projeye verilen desteği 
artırmıştır.  

Bölgede özellikle hiçbir gelir kaynağı olmayan kesim ormancılık 
çalışmalarına çok sıcak bakmaktadır. Köylüler ormancılık işlerinden 
kazandıkları paralarla hayvancılık için yatırım yapmanın dışında, ev yapmakta, 
araba ve traktör almaktadır.   

Bölgede gelir kaynaklarının çeşitlendirilebilmesi önemlidir. Özellikle 
sulu tarım, arıcılık gibi faaliyetler uygulanabilir olarak belirtilmiştir. Bu 
aşamada da yine orman işinden kazanacakları paranın önemi vurgulanmıştır.  

İnköy mikro havza projesi ile bölgede Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 5 adet sulama tesisi yapılması düşünülmüştür. Tesisler 
tamamlandığında 1239 da arazinin randımanlı şekilde sulanması 
gerçekleştirilebilecek ve sulanabilen arazi miktarı 1765 da a ulaşacaktır. Ancak 
tüm etütlerinin tamamlanmış olmasına karşın proje henüz hayata 

 78



geçirilmemiştir. Bu durum bölgede yetiştiriciliğine yeni başlanmış olan kiraz, 
Trabzon hurması gibi türlerin yaygınlaşmasını olumsuz etkilemektedir.  

Çalışma bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar yalnız o köyler ve doğal 
kaynaklar açısından değil, ovadaki yerleşim yerleri için de hayati önem 
taşımaktadır. Bolkar dağları-Berdan nehri arası, büyük bir su üretim merkezidir. 
Üst havzalardan sağlanan su ile ovada sulama yapılmaktadır. Mersin şehrinde 
yaşayan bir milyon insanın içme suyu yine bu yöredeki kaynaklardan 
sağlanmaktadır. Ayrıca elektrik üretimi yine bu havzadan gelen su ile 
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle yörenin korunması büyük önem 
taşımaktadır. Bölgenin gelişmesi ülke ekonomisine yarar ağlayacaktır.  

Ayrıca Akdeniz ormanlarının korunması konusunda da önemli 
gelişmeler olacaktır. Su havzalarının 0-300 m yakınındaki saha mutlak koruma 
alanı olarak alınmalıdır. Mevcut durumda çoğu yerde yerleşim 
bulunmamaktadır. Bu nedenle gerekli tedbirler kolaylıkla alınabilecektir. İnköy 
havzası içinde de yerleşim yerleri daha aşağılara kaymıştır. Ancak bu 
havzalarda istenilen ekolojik denge ancak 20 yıllık bir süreç içinde 
kurulabilecektir.  

 
Bölgenin geleceği bakımından:  

• Erozyon kontrolü önemlidir. Bölgede sulanan her birim alan için 
erozyon kontrolüne yönelik para ayrılması gerekmektedir. Üst 
havzalarla ilgili olarak kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  

• Bölgede sulama havzası içinde toprak muhafazasına yönelik olarak 
teraslama yapılması gereken çıplak alanlar bulunmaktadır.   

• Bölgede ormanlarda keçi otlatmacılığı önemli bir sorundur. Şu anda 
ormanlar üzerindeki zararların %95’i keçi ve yetiştiricilerinden 
kaynaklanmaktadır. Keçi yetiştiriciliğinin bırakılması için köylülere 
destek sağlanmalıdır. Bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık 
verilmesi gerekmektedir.  

• Bölgedeki su kaynaklarından üretilen elektrik gelirinden bölgenin 
kalkınmasına pay ayrılması gerekmektedir. Projelerin devamlılığı ve 
doğal kaynakların sürekliliği için bu çalışmalar gereklidir.  

• Ağaçlandırma için ayrılan fonun bir kısmı kırsal kalkınmaya 
ayrılmalıdır. Köylülerin gelir seviyesinin artması ağaçlandırma 
çalışmalarının başarısını artıracak ve keçi sorununun çözülmesinde 
etkili olacaktır.  

• Türkiye’de yangınların %96’sının insan kaynaklı olduğu bilinmektedir. 
Orman yangınları için ayrılan bütçenin çok az bir kısmı halkın gelir 
sağlayacağı faaliyet türlerine aktarılarak orman yangınlarının 
azaltılması mümkün olabilecektir. Ayrıca yangın için yapılan 
harcamalar da azalacaktır.  
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• Yağan kar yağışının suya dönüştürülebilmesi için gerekli tedbir 
alınmalıdır. Bölge genelinde İnköy, Ardıçlı ve Olukkoyağı köylerini 
etkileyecek ve tüm havza bazında sulama imkanı sağlayacak bir sulama 
projesi oluşturulmuş ancak hayata geçirilememiştir. Ön etüt çalışması 
gerçekleştirilmiş olan bu projenin hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.  

• Dağınık yerleşimlerin bir araya getirilmesi yatırımların hızlanmasını 
sağlayacaktır.  

• Günümüzde Mersin ilinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan 
biri cazibe merkezleri haline gelen yaylalardır. Hızlı bir yapılaşma 
görülmektedir. Bu da doğa üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu konuda 
hukuksal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bozuk orman 
sahalarının yayla yerleşim yeri olarak açılmasında fayda olabilecektir.  

• Köylülerin örnek çalışmaları görmeleri faydalı olmuştur. Yatırımların 
teşvik edilebilmesi için bu tip çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. 
Köylüleri ikna edici çalışmaların organize edilmesi ve yatırımların iyi 
tanıtılması gerekmektedir.  

• Orman teşkilatının orman köylüsüne bakış açısının genişletilmesi için 
kurum içi eğitimlerin artırılması gerekmektedir. Köylüler ile iletişimin 
artırılması ve köylünün gelir kaynağının iyileşmesi durumunda 
ormanlar daha iyi korunabilecektir. Ormanlar üzerindeki baskı 
azalacaktır.  

 
Köylülerin birlik olarak çalışması ve kurumların destek vermesi başarıyı 

getirecektir. Bölgede mevcut örnekler bunun bir göstergesidir.  
 
 

ÖZET 
 
Bu örnek uygulama çalışması, FAO ve Plan Blue ile işbirliği içerisinde 

Akdeniz ormancılığının sürdürülebilir kalkınmaya katkısını belirlemek ve 
orman-halk ilişkilerini ortaya koymak amacıyla Mersin ili, Tarsus ilçesindeki 7 
adet orman köyünde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla, Akdeniz bölgesi 
Mersin ilinde bulunan orman kaynakları araştırılmıştır. Orman kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımını sağlamak için, katılımcı bir yaklaşımla orman 
kaynakları yönetimiyle ilgili olan kamu, çıkar-baskı grupları ve orman idaresi 
personelinin tercih, ihtiyaç ve beklentileri ortaya konmuştur. Yapılan anket 
çalışmalarıyla, Akdeniz bölgesi için sürdürülebilir ormancılık uygulamalarına 
yönelik örnek senaryolar belirlenmiştir. 

Çalışmanın ilk aşamasında genel bir hazırlık toplantısı yapılmış ve bir 
arazide inceleme gezisi düzenlenmiştir. Toplantıda öncelikle Akdeniz ve Mersin 
ormancılığı ve bölgenin genel yapısı ile ilgili durum değerlendirilmiş ve 
sonucunda çalışma köyleri belirlenmiştir. Köylerin seçiminde orman sektörü ile 
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ilişkileri, ormancılık çalışmalarının durumu ve gelir seviyesi dikkate alınmıştır. 
Toplantıdan sonra gerçekleştirilen inceleme gezisi sırasında köylülerle 
görüşülmüş ve köy yapısı ile ilgili genel bilgi edinilmiştir. 

Sonrasında seçilen köylerde kadın ve erkek ilgi grupları ile haritalama, 
Venn şeması ve H formundan oluşan üç aşamalı katılımcı çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Haritalama çalışması, katılımcı çalışmanın ilk adımını 
oluşturmuştur. Kişiler köylerinin ve bölgenin krokisini çizerek, yararlandıkları 
kaynakları, içinde yaşadıkları ortamı, ellerindeki imkanları ve sorunlarını ortaya 
koymuşlardır. Venn şemasının oluşturulmasında bölgedeki kaynaklar ve 
bunların kullanıcıları belirlenmiş ve yarar gruplarının bölgedeki kaynaklarla 
ilgisi ortaya konmaya çalışılmıştır. H formu çalışmasında ise kişilerden 
bölgedeki doğal kaynaklardan ve orman kaynaklarından ne kadar 
yararlandıklarını değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca orman teşkilatının 
çalışmalarını da değerlendirmişlerdir. Köy çalışmalarının ardından bölgede 
hizmet veren resmi ve özel kurum yetkilileri ziyaret edilerek çalışma bölgesinde 
yapılmış olan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgiler alınmıştır. 

Bölgenin sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili istatistiksel veriler 
derlenmiştir. Ayrıca literatür bilgileri de incelenmiştir. 

Daha sonra köylülerin ve ilgi gruplarının tamamının katıldığı 3 günlük 
bir çalıştay ile mevcut rapor değerlendirilmiştir. Bu çalışma sırasında örnek 2 
senaryo geliştirilmiştir. İlk senaryoda köylülere yeterli parasal ve teknik 
desteğin sağlanması durumunda hangi yatırımları yapacakları belirlenmiş ve 
sürdürülebilir kullanım sonucunda ormanların durumunun ve köylerin yaşam 
koşullarının 20 yıl sonra nasıl olacağı ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Sürdürülebilir kullanımın sağlanacağı bu senaryoda maddi ve teknik destek 
sağlanarak yeni gelir kaynakları oluşturulması hedeflenmektedir. İkinci 
senaryoda ise orman kaynaklarının bu günkü şekli ile kullanımının devam 
etmesi durumunda 20 yıl sonrasında durumun nasıl olacağı ortaya konmuştur.  

Sonraki aşamadaki Erdemli ilçesine ait köylere yapılan bilinçlendirme 
gezisine ise araştırma bölgesindeki her köyden ikişer kişi katılmıştır. Bu 
köylerde seralar bulunmakta ve köylüler seralarda domates, salatalık ve gül 
yetiştirmektedir. Bu köylerden Küstülü köyünde açık alanda bazı sebzeler 
yetiştirilmektedir. Tarım alanları, makilik alanların açılmasıyla elde edilmiştir. 
Tarımsal ürenler Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Fiyat oluşumunda etkili 
olabilmektedirler. 
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SUMMARY 
 
A case study has been conducted in 7 forest villages of Mersin 

Province, Tarsus town in order to determine contribution of Mediterranean 
forestry to sustainable development and analyze forest-village relations, in 
collaboration with FAO and Plan Blue. With these study forest resources in 
Mersin that is located on Mediterranean Region was investigated. To ensure 
sustainable use of forest resources, opinion of local people, forestry staff and 
other stakeholders who have interest in forest resources management have been 
received by using a participatory method. At the end of the survey sample 
scenarios for sustainable forestry practices was be formulated in the 
Mediterranean Region.  

At the beginning general preparatory meeting was held and a field trip 
was taken. At the end of the meeting villages to be included in survey were 
selected. Status of forestry activities and the relation of villages with forest 
sector and income situations were considered. Villagers were consulted and 
general information of village profiles was gathered during the field trip. 

At the beginning field trips were taken to selected villages. Opinions of 
men and women in the villages were received through mapping, Venn diagram 
drawing and H form filling. By mapping some information of socio-economic 
situation and resource use in the region was gained. Through Venn diagram 
resource users and their interactions were determined. By using H form a 
question asked people to answer” are you satisfied with forestry department’s 
policy and resource management” and expectations of people from forest 
resources were determined. After the village surveys information was gathered 
on activities of line agencies carried out and to be carried out.  

At this stage statistical data of regional economic and social structure, 
about forest resources was compiled. Some literature surveys were done. 

A workshop was organized in Mersin. All the interested groups 
(villagers, NGO’s and governmental institutions) studied in collaboration in this 
workshop. They developed 2 scenarios. One of them is about the good situation 
that local people will have enough financial and technical support for 
development. The other scenarios is a black one that villager will continue to 
use all resources (especially the forest). They couldn’t try to deal with new 
incoming activities. The scenarios were developed according to 20 years latter.  

2 villagers from every village were joined to awareness trip to Mersin 
province, Erdemli town. There are greenhouses in these villages and people 
produce tomatoes, cucumber and roses there. One of these village villagers 
produces some vegetables in open area. All these soil was got from the 
destroyed scrub forest areas. Nowadays, the villagers in these villages 
determined the exporting prices in Mersin. 
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Ek 1. Köylerle Ilgili Genel Bilgiler 
Annex 1. General Information of the Villages in Research Region. 

 
 

Köyün 
Adı 

 
 
 

Rakım 

Bağlı 
Olduğu 
İlçeye 

Uzaklığı 

 
Hane 
Halkı 
Sayısı 

 
 
 

Nüfus 

 
 

Gelir 
Kaynakları

Ormandan
Elde 

Ettikleri 
Faydalar 

 
Odun 
Dışı 

Ürünler 

 
 

Çiftçi 
Sayısı 

Tarım 
Yapılan 

Alan 
(ha) 

 
 
 

Kooperatif 

 
 

Traktör 
Sayısı 

 
 
 

Okul 

 
 

Sağlık 
Ocağı

 
 

Etkin 
Kişiler 

Olukkoyağı 910 67   350 800 Kümes
Hayvancılığı, 

Tarım, 
Hayvancılık,A

 

r
ıcılık, Orman 
İşleri, Ticaret

Orman 
İş.’de 

Çalışma, 
Yap.-Yak. 

Odun, 
Otlatma, 
Avcılık, 

Rekreasyon, 
Arıcılık. 

 

Salyangoz, 
Mantar 

264   10444 Tarımsal 
Kalkınma 

Kooperatifi 

22 İlköğretim 
Okulu 

- Muhtar,
Öğretmen

İnköy      900 45 190 713 Kümes
Hayvancılığı, 

Hayvancılık,Ar
ıcılık, Orman 
İşleri, Ticaret, 
Madencilik.

 

Orman 
İş.’de 

Çalışma, 
Yap.-Yak. 

Odun, 
OdunDışıÜr

ün, Otlatma, 
Avcılık, 

Rekreasyon, 
Arıcılık 

Salyangoz 111  3572 Tarımsal 
Kalkınma 

Kooperatifi 
(Kapalı) 

22 İlköğretim 
Okulu 

Var 
ancak 

Kapalı. 

Muhtar, 
Öğretmen,

imam 

Ardıçlı      1050 55 220 600 Kümes
Hayvancılığı, 

Hayvancılık,Ar
ıcılık, Orman 
İşleri, Ticaret

Orman 
İş.’de 

Çalışma, 
Yap.-Yak. 

Odun, 
OdunDışıÜr

ün, Otlatma, 
Avcılık, 

Rek.Arıcılık

Salyangoz, 
Mantar. 

120    6361 Tarımsal 
Kalkınma 

Kooperatifi 

7 İlköğretim 
Okulu 

- Muhtar,
Yaşlılar, 

Öğretmen,
imam,Orm
İşl.Şefi 
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Ek 1. Devamı. 
Annex 1. Continued. 

 
 

Köyün 
Adı 

 
 
 

Rakım 

Bağlı 
Olduğu 
İlçeye 

Uzaklığı 

 
Hane 
Halkı 
Sayısı 

 
 
 

Nüfus 

 
 

Gelir 
Kaynakları

Ormandan
Elde 

Ettikleri 
Faydalar 

 
Odun 
Dışı 

Ürünler 

 
 

Çiftçi 
Sayısı 

Tarım 
Yapılan 

Alan 
(ha) 

 
 
 

Kooperatif 

 
 

Traktör 
Sayısı 

 
 
 

Okul 

 
 

Sağlık 
Ocağı

 
 

Etkin 
Kişiler 

Keşli 1150 60 70 350 Otlatma, 
Arıcılık, 
Ormanİşl.İşçili
k, Ticaret 

Orm.İşl.İşçil
ik, Yap.-Yak. 
Odun, 
Otlatma, 
Avcılık, 
Rekreasyon, 
Arıcılık. 

Mantar 60 5812 Tarımsal 
Kalkınma 

Kooperatifi 
(Kapalı) 

8 İlköğretim 
Okulu (Kapalı), 
Taşımalı Sistem 

Kapalı  

Kuşçular      970 53 70 70 Otlatma,
Tarım, Ticaret,
Orm.İşl.İşçilik

Orm.İşl.İşçil
ik, Yap.-Yak. 
Odun, 
Otlatma, 
Avcılık, 
Rekreasyon, 
Arıcılık 

Salyangoz, 
Mantar, 
Aromatik 
Bitki. 

34    1452 - 5 İlköğretim 
Okulu (Kapalı), 
Taşımalı Sistem 

-  Muhtar,
imam 

Eminlik     950 55 55 120 Otlatma, 
Ticaret 

Orm.İşl.İşçil
ik, Yap.-Yak. 
Odun, 
Otlatma, 
Avcılık, 
Rekreasyon 

-     45 2500 - 14 İlköğretim 
Okulu (Kapalı), 
Taşımalı Sistem 

-  Muhtar,
Yaşlılar, 
imam 

Emirler     850 60 80 300 Otlatma, 
Tarım, 
Orm.İşl.İşçılık,
Odun Dışı 
Ürün. 

Orm.İşl.İşçil
ik, Yap.-Yak. 
Odun, 
OdunDışıÜrün
, Otlatma, 
Avcılık, 
Arıcılık 

Salyangoz, 
Kekik, Defne 

48    5124 - 6 İlköğretim 
Okulu (Kapalı), 
Taşımalı Sistem 

-  Muhtar,
Yaşlılar, 
Öğretmen, 
imam 
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Ek 2. Senaryo 1. Mevcut durum aynen devam ederse 20 yıl sonra köylerin ve ormanların durumu nasıl olur? 
Annex 2. Scenario 1. The scenarios is that villager will continue to use all resources (especially the forest). They couldn’t try to deal with new incoming activities. The scenarios were developed according to 20 years latter.   

Erozyon 
ve çevre 
tahribatı 
artar 

Köyden 
kente göç  
hızla artar 

1.Çarpık 
kentleşme 
artar. 
2. Alt yapı 
sorunları 
artar. 
3. Hırsızlık, 
asayiş 
sorunları 

t

İnsan 
kalmayınca 
ormanlar ve 
doğa kendini 
yeniler.  

İnsan 
kalmayınca 
ormanlarda 
gerekli bakım 
çalışmaları 
yapılamaz,  
olmaz, 
ormanlarda 
yok olur.  

Türkiye 
çöl olur 

Ormanların yok 
olması 
sonucunda su 
kaynakları 
azalır ve 
zamanla yok 
olur. 

Şehirlerde 
su kalmaz 

Köye geri 
dönenler 
köyde yatırım 
yapar, köy 
gelişir 

Ekolojik 
denge 
bozulur.  

Hayvan 
türleri 
azalır.  

Köylü 
eğitilmedikçe 
sürece kaçak 
avlanma sürer.  

Domuz avı 
yasaklanırsa domuz 
populasyonu artar ve 
tarlalara zarar verirler

Sulama sisteminin 
oluşturulamaması 
durumunda; 

Ekonomik 
durum 
iyice 
bozulur. 

Su olmayınca 
tavukçuluk 
bırakılır. 

Ormanlar 
üzerinde 
baskı artar 

Kitlesel 
orman 
tahribatı 
başlar 

Doğal 
denge 
bozulur.  

Tavukçuluk 
kontrolsüz 
olarak 
gelişirse, 
ciddi çevre 
kirliliği 
oluşturur.  

İnsan ve tavuk 
kaynaklı katı atık 
problemi oluşur. 

Kaynak 
paylaşımı 
bakımından 
sıkıntı oluşur.  

Köylü-köylü 
Köylü-kentli 
arasında çatışma 
başlar 

Gelişmeler yavaş 
da olsa devam eder. 

Ülke genelinde 
hızlı bir gelişme 
sağlanamadığı 
sürece ülke 
gelişemez. 

Hayat 
şartları 
zorlaşır.

Köyde birlik ve 
organizasyon 
sağlanamaz.  

Eğitim çalışmaları 
yetersiz olduğu için 
yapılan çalışmaların 
değeri anlaşılamaz. 

Cezaların 
yaptırımı 
olmadığı için 
sorunlar devam 
eder.  

Nüfus artışı 
sıkıntı yaratır.

Üretici kalmazsa, 
gıdada dışa 
bağımlılık artar.  Çalışmalar 

başarısız olur. 
 

Gıda güvencesi 
olmaz 
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Ek 3. Senaryo 2. İlk aşamada parasal ve teknik desteğin sağlanması durumunda hangi yatırımlar gerçekleştirilir ve sonucunda 20 yıl sonraki durum nasıl olur? 
Annex 3. Scenario 2. The Scenario is that local people will have enough financial and technical support for development. The scenarios were developed according to 20 years latter.  

Kaliteli üretim 
gerçekleşir  

Eğitim ve bilinç 
düzeyi artar 

Enerji kaynakları gelişir.  

Elektrik tesisatı yenilenir. 

Küçük ölçekli santraller 
kurulur. 

Orman ve Su 
kaynakları korunur 
ve gelişir.  Alt yapı (yol, 

kanalizasyon sistemi) 
iyileştirilir.  

Kalifiye eleman  ve 
işçilik ücretleri artar. Alım gücü artar. 

Hizmet köyün ayağına 
gelir. 

Ormana dayalı endüstri 
gelişir.  

Sulama sistemleri 
geliştirilir. 

Birim alandan 
verim artar. 
Su ekonomik 
kullanılır. 
Toprak korunur. 
 
 

Ekoturizm 
geliştirilir. 
(eğitim yeni tesisler

İç ve dış 
turizm 

Bilinçli 
avcılık 

Köy bütçesine 
kaynak sağlanır. 

Devlet ve kurumlar 
gelir elde eder  

Köyde çevre düzenlemesi 
yapılır. 
Herkes evini güzelleştirir 
Ev pansiyonculuğu gelişir. 
Köyde umumi tuvalet yapılır. 
Cami, köy odası gibi sosyal yapılar 
geliştirilir. 

Köylerde 
yatırım artar. 
Eğitici kurslar 
dü enlenir

Köyde birlik 
artar. 
Kooperatifçilik

İletişim artar. Kültürel, 
kişisel ve sosyal gelişme

Elektr
kesintile

ik 
ri 

Modern tarım ve hay
başlar.(seracılık, sulu tarım, 

vancılık   

arıcılık, vb. ) 
uk gelişir. (Civciv ölümleri 

Ucuz ve bol 
olacağı için 

SONUÇLAR: 
 
Geleceğimiz garanti altına alınır. 
İnsanlar mutlu yaşar. 
Köyler dünyaya açılır. 
Yerel yayın kuruluşları gelişir.  
Yaşanabilir bir dünya oluşur. 
Ülke ekonomisi gelişir.  

Ekoturizm geliştirilir. 

(eğitim, yeni tesisler, 
reklam vb.) 

İç ve dış turizm 
gelişir. 

Bilinçli avcılık 
gelişir 

Köy bütçesine 
kaynak sağlanır. 

Devlet ve kurumlar 
gelir elde eder  

İletişim artar. Kültürel, kişisel ve 
sosyal gelişme gerçekleşir.  

Köyde çevre düzenlemesi yapılır. 

Herkes evini güzelleştirir 
Ev pansiyonculuğu gelişir. 
Köyde umumi tuvalet yapılır. 
Cami, köy odası gibi sosyal yapılar 
geliştirilir. 
Kadınlara iş imkanı doğar (el işi, 
pansiyonculuk vb.) 

Köylerde yatırım 
artar. 

Eğitici kurslar 
düzenlenir.  

Köyde birlik artar. 

Kooperatifçilik 
gelişir. 

Elektrik 
kesintileri 
engellenir. 

SONUÇLAR: 
 
Geleceğimiz garanti altına alınır. 
İnsanlar mutlu yaşar. 
Köyler dünyaya açılır. 
Yerel yayın kuruluşları gelişir.  
Yaşanabilir bir dünya oluşur. 
Ülke ekonomisi gelişir.  

Ucuz ve bol olacağı için 
ısınma amaçlı elektrik 
kullanılır. Ormanlar 
üzerindeki baskı azalır. unda) 

Modern tarım ve hayvancılık   
başlar.(seracılık, sulu tarım, arıcılık, vb.) 

Tavukçuluk gelişir. (Civciv ölümleri 
azalır.) 
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