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“İ N C E L E M E    R A P O R U” 

 

EMİR: Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 03.04.2015 tarih ve 

87395538-500/707345 sayılı, Ormancılık Araştırma ve Geliştirme (Genel) konulu yazısı 

ekindeki, Mersin OBM'nin araştırılmasını talep ettiği konular başlığı altında sıra no: 9 olarak 

belirtilen konu açıklaması. 

 

KONU: “YARDOP Sahalarının Seçim Kriterleri ve Dikilecek Uygun Türlerin Belirlenmesi”. 

 

İNCELEME: Emre konu çalışmayı gerçekleştirmek üzere, öncelikle konuyla ilgili tebliğ ve 

tamimler ile ülkemizde gerçekleştirilen araştırma çalışmaları incelenmiştir. İncelenecek 

literatür seçilirken, Akdeniz orman havzalarında ve ülkemiz ekosistemlerine benzer diğer 

yerlerde yapılan bilimsel çalışmalara ağırlık verilmiştir. Ardından Doğu Akdeniz Ormancılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz çalışma alanındaki Orman Bölge Müdürlüklerinden 

Mersin OBM. Silifke Or.İşl.Md.lüğü YARDOP proje alanlarının, bir kısmına (yangına 

1.derece hassas sahalardan seçilmiş olan kızılçam ormanlarına) arazi inceleme gezisi 

düzenlenmiştir. Bu gezilerde YARDOP projesi çalışmaları uygulandığı yerlerde görülmüş, 

incelenmiş ve yapılan uygulamalar yerinde tartışılmıştır. 
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Türkiye’de Orman Varlığı: Orman Genel Müdürlüğü 2014 yılı resmi istatistik verilerine 

göre ülkemizdeki toplam orman varlığı 2012 yılı başlığı altında; 21 678 134 Ha. olup (Resim 

1-2), bunun 13 230 721 Ha’ı ibreli (% 61), 8 447 413 Ha’ı da yapraklı (% 39) ormanlardan 

(Resim 2-3) meydana gelmektedir (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel 

Müdürlüğü, 2016). 

 

Türkiye’deki Ormanların İşletme Şekillerinin Yıllara göre Alansal Dağılımı; 

 

Şekil 1 (OGM, 2014) 
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Türkiye’deki Ormanların İşletme Şekillerinin 2012 Yılı Yüzde (%) Alansal Dağılımı; 

 

 

Şekil 2 (OGM, 2014) 

 

Türkiye’deki İbreli ve Yapraklı Ormanların 2012 Yılı Alansal Dağılımı; 

 

 

Şekil 3 (OGM, 2014) 
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Türkiye’deki İbreli ve Yapraklı Ormanların 2012 Yılı Yüzde (%) Alansal Dağılımı; 

 

 

Şekil 4 (OGM, 2014) 

 

Türkiye’nin Yangına En Hassas Orman Ağacı Türü (Kızılçam) ; 

 

Orman Yangınlarını en çok gördüğümüz çam türümüz olan kızılçamın toplam alanı 5 854 673 

Ha. olup genel alana oranı % 27’dir. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünün 

yayınladığı Kızılçam El Kitabında Tuncay NEYİŞÇİ’nin AKINCI, M.Y.1963 ve 

KASAPLIGiL, B.1952’ye atfen belirttiği üzere; ülkemizin Akdeniz, Ege ve Marmara 

Bölgelerinin özellikle kıyıya bakan yamaçlarında geniş ve saf ormanlar kurmuştur. Batı 

Karadeniz Bölgesinin Akdeniz iklimi özellikleri gösteren bazı mikroklima bölgelerinde küçük 

meşcereler biçiminde doğal olarak bulunmaktadır (Neyişçi, 1987) ve (DAVIS, 1965).  

2003-2014 yılları arasındaki Orman Yangınlarının Alansal Dağılım;  

 

Şekil 5 (OGM, 2014) 
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2003-2014 yılları arasındaki orman yangınlarının çıkış nedenlerine göre dağılımı; 

 

Şekil 6 (OGM, 2014) 

Türkiye’de Yangına Hassas Bölgeler: 

 

 

Şekil 7 (KÖK A., 2011) 

 

2011 yılında 20-22 Eylül tarihinde  Kahire’de yapılan FAO’nun “Orman ve İklim Değişikliği 

konferansı”na OGM adına katılım sağlayan KÖK A.’ün Türkiyede Ormancılık Aktiviteleri 
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başlığı altında yapmış olduğu bildiride belirtildiği gibi: 12 Milyon Ha. orman alanımız 

yangına 1.derecede Hassas olarak bildirilmiştir.   1.dereceden Hassas olarak bildirilen 

alanların tamamına yakın kısmında kızılçam ormanlarımız bulunmaktadır. Konferansta 

YARDOP-Yanan Orman Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi 

Projesinin Prensipleri hakkında  da bilgi verilmiştir.   

 

Şekil 8 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KÖK A., 2011) 

 

  

Şekil 9 (FAO last updated: Tuesday, May 28, 2013, 2016)  
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Türkiye’nin Arazi Varlığı ve Kullanımı: 

 

 

Şekil 10 (ÇAĞLAR Y., 2013) 
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Şekil 11 (ÇAĞLAR Y., 2013)  

 

Orman Yangınları ile Mücadelenin Yasal Dayanakları: 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 68-76 ncı maddeleri “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve 

Söndürülmesi” ile ilgilidir. 07.12.1956 tarihli ve 4/8427 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan “Orman Yangınlarının Önlenmesinde ve Söndürülmesinde Vazifelilerin 

Görecekleri İşlere Dair Talimatname” 1995 yılına kadar uygulanmış olup, ülke düzeyindeki 

yangına hassas alanların belirlenmesi ve bu alanlar için uygulanacak planların ve projelerin 

tespitine yönelik olarak Orman Genel Müdürlüğünce; Orman Yangınlarının Önlenmesi ve 

Söndürülmesinde Uygulama Esasları 285 Sayılı Tebliğ (OGM, 1995), 10.12.2010 tarih ve 

6665 sayılı tamim, 01.08.2012 tarih ve 6859 sayılı tamimler çıkarılmış olup, uygulamadaki 

eleştiriler ve tecrübeler sonunda sayılan tamimleri mülga eden en son Eylül 2014’te 6976 

Sayılı YARDOP Tamimi çıkarılmıştır (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014).   

En son YARDOP Tamiminin oluşma sürecinde; Orman Genel Müdürlüğünce (Silvikültür 

Daire Başkanlığı) , Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, “YARDOP 

Tesislerinin Araştırılması” 20.05.2013 tarih ve 36871721-160.04/11073 sayılı yazı ile 

emirlenmiş olup: “Enstitü Müdürlüğünüzce, çalışma alanınız içerisinde tesis edilmiş bulunan 

YARDOP projesi uygulanan alanlarda, mevcut tesislerin beklenen faydayı sağlayıp 

sağlamadığı, görülen eksiklik ve yeni düzenlemelerin neler olması gerektiği hususlarının 

müdürlüğünüzce araştırılarak 31 Temmuz 2013 tarihine kadar bir rapora bağlanarak Merkez'e 

gönderilmesi” istenmiştir (OGM Silv. Daire Bşk.lığı, 2013). Emre konu Teknik Rapor ise 

30.07.2013 tarihinde tamamlanarak Orman Genel Müdürlüğüne arz edilmiştir (Yılmaz E., 

2013).  

Devam eden süreçte Orman Genel Müdürlüğünce Afyonkarahisar İlinde YARDOP Çalıştayı 

08-13 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, Doğu Akdeniz OAEM olarak katkı ve 

katılım sağlanmıştır. Çalıştay’da OGM’ye bağlı birimlerden gelen katılımcılar, koruma ve 
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silvikültür grubu adı altında iki (2) çalışma grubu oluşturulmuş, her grup birleşme 

oturumunda kendi görüşleriyle beraber, görsel ve sözlü bildirilerini sunmuştur. Silvikültür 

Dairesinin sekreteryasında vd. dairelerin önemli katkılarıyla olgunlaştırılarak en son şekli 

verilen “6976” Sayılı YARDOP Tamimi, şuanda tüm teşkilata emirlenmiş olup geçerli 

konumdadır.  

6976 Sayılı Tamim hakkında bir değerlendirme (l-lll) (Prof.Dr.Ertuğrul BİLGİLİ, 2014) 

Yürürlüğe giren 6976 sayılı tamim, YARDOP projelerinin uygulama esaslarında önemli 

değişiklikler meydana getirmiştir. Bu değişikliklerin en önemlisi, yangına Hassas ormanlarda 

şeritler Halinde ağaçların kesilmesi ve yapraklı tür, servi dikiminin uygulamadan 

kaldırılmasıdır. Uygulamalar büyük oranda yangından etkilenmiş alanlarla sınırlı kalmaktadır. 

Yapılan değişiklikleri üç alt başlık Halinde değerlendirilebilir.  

l. Derece Yangına Hassas Ormanlarda Yapılacak Uygulamalardaki Değişiklikler  

YARDOP uygulama esaslarındaki ana değişiklik, yangına Hassas ormanlarda yapılacak 

uygulamalarda yapılmıştır. Bu bağlamda uygun karayolu, köy yolunun iki tarafına yapılacak 

Yangın Müdahale Tesisleri (YMT)’nde (6665 ve 6859 sayılı tamimlerde bu yapı “Yangın 

Durdurma Zonu Tesisi” olarak adlandırılmaktaydı) alanın boşaltılması ve servi-yapraklı tür 

dikimi uygulamadan kaldırılmıştır. Tamimle birlikte, proje alanında belirlenen ulaşım 

tesislerinin iki tarafında 20-30 metrelik, meşçere perdesini muhafaza ederek aralama ve 

budama çalışmalarının yapıldığı YMT tesis edilmesi gereği belirtilmiştir. Aynı zamanda bu 

uygulama şekli, yerleşim alanı-orman ayrımı (YOAT) ve ziraat alanı-orman ayrımı 

tesislerinde (ZOAT) uygulanacaktır. Yapılan bu değişiklik büyük önem arz etmektedir. Keza 

bu güne kadara yapılan projelerin yaklaşık %90’ı (Coşkuner, 2014’e atıf) yangına Hassas 

ancak yangın görmemiş ormanlarda gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde tesis 

edilecek zonların orman ekosisteminde meydana getireceği olumsuz etkiler büyük oranda 

azaltılarak, ekonomik anlamda tasarruf edilebilecektir. Zira, proje bütçelerinde toprak işleme 

ve dikim uygulamaları proje maliyetlerini yükselten önemli kalemlerdendi.  

Değişiklikler ll. Yangından Zarar Görmüş Ormanlarda Yapılacak Uygulamalardaki 

Yeni tamimle birlikte yangın geçirmiş ve boşaltılmış alanlarda yapılacak YARDOP 

projelerinin uygulama esaslarında önemli bir değişikliğe gidilmemiştir. Yapılacak tesislerde 

(YMT, ZOAT ve YOAT) yapraklı tür-servi dikimi uygulaması devam etmekte olup, zon 

genişlikleri de 6859 sayılı tamimde olduğu gibi tek taraflı 50 metredir. YMT’lerde yolun iki 

tarafına da tesisi gerçekleştirileceğinden bu genişlik 100 metreyi bulmaktadır. Bu alanlarda 

yapılan uygulamalar, alanın yangın nedeniyle tamamen boşaltılmış olması nedeniyle kabul 

edilebilir uygulamalardır. Proje alanı tümüyle ağaçlandırılırken, blok sahaların yapraklı tür-

servi zonları ile birbirinden ayrılması, orman yangınları ile mücadelede ve özellikle örtü 

yangınlarının durdurulmasında yarar sağlayabilecek uygulamalardır. Dikim yapılan zonların 

bakımının tüm alanda yapılacak gençlik ve kültür bakımları ile birlikte yapılması, ekonomik 

anlamda ilave bir maliyeti de ortadan kaldıracaktır. Yapraklı ağaç-servi zonu tesis edilerek 

orman ile yerleşim ve ziraat alanlarının birbirinden ayrılması, ormana yönelik sosyal baskının 

da azaltılmasına yardımcı olabilir. YARDOP projelerinde yapraklı zonda ağırlıklı olarak odun 

dışı orman ürünü verebilen türler kullanılmaktadır. Bu durum, yöre Halkına ek gelir sağlaması 
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bakımdan önem arz etmekte ve Halkın bu uygulamaları desteklemesine olanak sağlamaktadır. 

Ayrıca özellikle yerleşim alanı, ziraat-orman arakesitinin servi ve yapraklı zon ile ayrılması, 

ormandan açmaların engellenmesine de katkı sağlayabilir. 

lll. Tamimle Birlikte Yapılan Diğer Değişiklikler  

Yürürlüğe giren tamimle birlikte, planlama iş ve işlemleri, kullanılmayan yangın emniyet yol 

ve şeritlerinin durumu ve plan dispozisyonunda da değişikliklere gidilmiştir. 6859 Sayılı 

Tamimde yangın önleme tesislerinin sayısallaştırılarak (YDZT, YOAT ve ZOAT) meşçere 

Haritalarında gösterilmesi belirtilmiş fakat bu gösterimin nasıl yapılacağına ilişkin bir bilgi 

verilmemiştir. 6976 Sayılı Tamimde yangın önleyici tesisler (YMT, YOAT ve ZOAT) ve 

diğer tesislerin meşçere haritalarına çizgi ve nokta katmanı ile aktarılması gereği belirtilmiştir. 

Bu durum uygulama tekniğinin belirtilmesi açısından olumlu bir durum olarak görünse de, 

yapılan çalışmaların çizgi katmanı ile belirtilmesi birtakım olumsuz sonuçlar doğurmaktadır 

(Coşkuner ve Bilgili, 2013). Muğla-Gökova YARDOP Projesi (OGM, 2010) dâhilinde 

gerçekleştirilen zonlama çalışmaları, 2011 yılı Orman Amenajman Planları veri tabanında 

çizgi (line) katmanı olarak belirtilmiştir (OGM 2011). Yapılan çalışmaların, Orman 

Amenajman planları veri tabanında herhangi bir alana karşılık gelmediği tespit edilmiştir. Zira 

projenin gerçekleştirildiği toplam 1803,13 Ha’lık orman alanının, 134,5 Ha’lık kısmında 

(toplam ormanlık alanın %7,46’sı) ağaç türü ile birlikte ile meşçere tipi de değişmiştir. 

Böylece, aktüel orman yapısı ile orman amenajman planlarının ortaya koyduğu yapı arasında 

farklılık ortaya çıkmıştır. Bu durum, ormandan faydalanmanın düzenlenmesi çalışmalarında 

bir takım sorunlar oluşturabilir. Yapılan zonlama çalışmaların poligon katmanı ile belirtilmesi 

ve bölmeciklerin parçalanarak aktüel yapının gösterilmesi yerinde olacaktır. Zira günümüz 

Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri son derece gelişmiş olup, planlar bir metrenin altında 

konumsal çözünürlüğe sahip sayısal Hava fotoğrafları kullanılarak yapılmaktadır. Bu durum 

üzerinde durulması gereken ve zonların devamlılığının sağlanması konusunda önem arz eden 

bir konudur. Yapılan bir diğer değişiklik, proje alanlarındaki kullanılmayan yangın emniyet 

ve yol şeritlerinin durumuna yöneliktir. Önceki tamimlerde kullanılmayan yangın emniyet yol 

(YEY) ve şeritleri (YEŞ) zayıflatma alanları oluşturularak, servi ağaçları ile 

ağaçlandırılmaktaydı. Bu tamimde yapılan değişikliğe göre, kullanılmayan YEY ve 

YEŞ’lerde ormana doğru aralama ve budamaların yapıldığı zayıflatma alanı uygulaması 

devam etmekle birlikte, bu alanlarda yangına fiziksel olarak nispeten dayanıklı, boylanmayan 

otsu ve odunsu türlerin kullanılması belirtilmiştir. Burada amaç, mineral toprağın üzerini 

kapatılması ve bu alanlarda meydana gelen toprak erozyonunu engellemektir. Boylanmayan 

türlerin kullanılması, meydana gelebilecek bir yangında bu alanların müdahale cephesi olarak 

kullanılabilmesini kolaylaştırabilir. Zira, önceki uygulamalar, bu alanların, müdahale cephesi 

olarak kullanılmaya imkân vermemekteydi. Yapılan projelerde bir diğer sorun ise proje 

dispozisyonlarının, bölge müdürlüklerine göre farklılık göstermesiydi. Tamimlerde proje 

dispozisyonları yoruma açık bırakılmış, bu sebeple projelerin özellikle arazi tanımlayıcı bilgi 

içerikleri büyük farklılıklar içermekteydi. Yürürlüğe giren yeni tamim ile birlikte bu sorun 

aşılmaya çalışılmıştır. Kapsamlı bir proje dispoziyon örneği Hazırlanmış ve projelerin bu 

dispoziyon ekine uygun bir şekilde Hazırlanması gereği belirtilmiştir. Proje yapan ekibe 
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ayrıca, Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ve Etüt Proje Başmühendisliği de eklenmiştir 

(Prof.Dr.Ertuğrul BİLGİLİ, 2014).  

Türkiye’de Ormancılık Faaliyetlerinde Kurumsal Karar Verme Kriterleri: 

 

OGM Stratejik Planı (2013-2017) ; Dünyadaki hızlı nüfus artışı ve sanayileşme, doğal 

kaynaklar üzerinde yoğun baskılar oluşturmakta ve bu olumsuzluktan ormanlar ciddi şekilde 

etkilenmektedir. Yenilenebilen bir doğal kaynak olmakla birlikte ormanlara yapılan usulsüz 

müdahaleler, tekniğe uygun olmayan uygulamalar veya ormanların sosyal ve ekolojik işlevleri 

göz önüne alınmadan yapılan faydalanmalar sonucu meydana gelen ormansızlaşma 

(deforestation); yeni ağaçlandırmalar ile geri kazanılamayacak çok sayıda ekonomik, ekolojik 

ve sosyal değer kaybına neden olmaktadır. 

Ormansızlaşma ile ortaya çıkan Havanın, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi, çölleşme, 

iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehlikesi, açlık vb. sorunlar ormancılığı, 20. 

yüzyılın sonlarında sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasına yerleştirmiştir. Ülkemiz 

orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden biri olma özelliğine sahiptir. Uluslararası 

gelişmelere uygun olarak orman kaynaklarının daha iyi yönetilebilmesi, önemli oranda 

biyolojik çeşitlilik kaynağı olan ormanların daha etkin korunması, orman halk ilişkilerinin 

iyileştirilebilmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve temiz Hava, temiz su kaynaklarının 

korunmasında etkinliğin artırılması amacıyla orman yönetim anlayışında köklü değişimler 

başlatılmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Özel ormancılığın teşviki ile orman varlığımızın daha da artırılması, alım garantili fidan 

üretimi çalışmaları ile fidan üretiminde mevcut özel sektörün kapasite geliştirme 

çalışmalarına destek olunması, orman köylülerine sağlanan kredi desteklerinin artırılarak 

sürdürülmesi, orman yangınlarıyla mücadelede gösterilen başarı, orman suçlarındaki azalma, 

zararlılarla olan mücadeledeki olumlu gelişmeler, Havza bazlı entegre projelerin geliştirilmesi 

ve uygulanması, fonksiyonel planlamaya geçilmesi, bozuk orman alanlarının hızla rehabilite 

edilerek verimli orman alanlarına dönüştürülmesi ve ormancılık uygulamalarında bilgi 

teknolojilerinden faydalanma gibi başarılı faaliyetler sadece ülkemizde değil diğer ülkeler 

nezdinde de yakinen takip edilmekte ve düzenlenen çeşitli etkinliklerde dile getirilmektedir. 

Orman Genel Müdürlüğü, ülkemiz orman kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi 

noktasındaki etkinliğinin farkında olarak sadece bugün için değil gelecekte de orman 

kaynaklarının öneminin ve değerinin giderek artacağı bilinci içerisinde, toplumun çeşitlenen 

ve değişen taleplerini ormanları koruyarak karşılayabilme yol ve yöntemlerini ortaya 

koymuştur (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, OGM, 2013).  
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Kurumsal misyon; Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya 

yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü 

sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmek (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

OGM, 2013). 

Kurumsal vizyon; İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini 

sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmak (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, OGM, 

2013). 

Kurumsal Stratejik Amaçlar; 

A1- Ormanların Korunması: Ormanları, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki biyolojik 

çeşitliliği, her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak. 

A2- Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi: Mevcut ormanları geliştirmek, verimliliğini 

artırmak ve alanlarını genişletmek. 

A3- Orman Kaynaklarından Faydalanma: Ormanların ürettiği mal ve hizmetlerden toplumun 

gelişen ve değişen beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, ormanlardan çok yönlü ve 

sürdürülebilir şekilde faydalanmak. 

A4- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: Sürdürülebilir orman yönetimini sağlamaya, daha 

hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya, belirlenen stratejik amaçlara ulaşmaya yönelik kurumsal 

gelişimi sağlamak (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, OGM, 2013). 

Kurumsal Stratejik Hedefler; 

H1.1- Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tesis ve tedbirler artırılacak, yangınla 

mücadele kapasitesi güçlendirilecek, yangına birinci derecede Hassas bölgelerde ilk müdahale 

süresi 15 dakikaya indirilecektir. 

 

H1.2- Orman zararlılarıyla mücadele kapasitesi artırılacak, mekanik, biyolojik ve biyoteknik 

mücadele oranı % 90’a çıkarılacaktır. 

 

H1.3- İnsanların ormanlara yönelik olumsuz müdahalelerine karşı tedbirler artırılacak, orman 

suç sayısı azaltılacaktır. 

 

H1.4- Ormanların sınırlandırma ve kadastro işlemleri bitirilecek, kadastrosu bitirilen ve 

kesinleşen ormanların tapuya tescil işlemleri tamamlanacaktır. 

 

H1.5- Orman alanlarındaki biyoçeşitlilik tespitleri yapılacak, biyoçeşitlilik bir fonksiyon 

olarak amenajman planlarına entegre edilecek, bu alanlar düzenli olarak izlenecek ve 

korunması gerekenler koruma altına alınacaktır. 

 

H1.6- Ormancılık altyapısı güçlendirilecek, mevcut orman yolları standart hale getirilecektir. 

 

H1.7- Ormancılık çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak üzere orman köylerinde sosyo-

ekonomik kalkınma desteklenecektir. 
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H2.1- Verimli ormanların iyileştirilmesine ve verimliliğinin artırılmasına yönelik silvikültürel 

bakım tedbirleri artırılacaktır. 

 

H2.2- Verimli orman alanı 12.500.000 hektara çıkarılacaktır. 

 

H2.3- 75.000 hektar alanda doğal gençleştirme, 65.000 hektar alanda da yapay gençleştirme 

çalışması yapılacaktır. 

 

H2.4- Piyasa taleplerine uygun ürün elde etmek üzere; 90.000 hektar alanda kaliteli odun, 

tohum ve meyve verimliliğine yönelik budama yapılacaktır. 

 

H2.5- 50.000 hektar alanda öncelikle hızlı gelişen yerli türlerle olmak üzere endüstriyel 

ağaçlandırmalar kurulacaktır. 

 

H2.6- Orman varlığımız, ülke toplam alanın % 30’una çıkarılacaktır. 

 

H2.7- Ülkemizin orman ağacı tohum ve fidan ihtiyacı karşılanacaktır. 

 

H2.8- Erozyonla mücadele edilecek, sel ve çığ kontrol çalışmaları yürütülecektir. 

 

H3.1- Orman alanlarının çok amaçlı faydalanmaya uygun olarak envanteri çıkarılacak ve 

amenajman planları yapılacaktır. 

 

H3.2- Endüstriyel odun üretiminde verimlilik % 81’e çıkarılacak, kaliteli tomruk üretimi 

artırılacaktır. 

 

H3.3- Odun üretim maliyeti düşürülecek, iç ve dış piyasada rekabet imkânları 

oluşturulacaktır. 

 

H3.4- Odun dışı orman ürünlerinin potansiyeli tespit edilerek, faydalanma düzenlenecek ve 

plan döneminde ekonomik öneme sahip ürün çeşit ve miktarı % 25 oranında artırılacaktır. 

 

H3.5- Sertifikalı orman alanı artırılacaktır. 

 

H3.6- İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ormanların artan ekolojik işlevleri yanı sıra 

koruyucu ve çevresel hizmetlerinden daha fazla faydalanılması yönünde çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

H3.7- Ormanların sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve estetik hizmetlerinden toplumun daha 

fazla faydalanmasının sağlanması yönünde rekreasyon alanları belirlenecek, hizmet seviyesi 

ve kalite artırılacaktır. 

 

H4.1- Ormancılık alanındaki sorunların çözümüne katkı sağlanması ve yeni tekniklerin 

geliştirilmesi için AR-GE çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 

H4.2- İnsan kaynakları yönetimi, Genel Müdürlüğün misyonunu gerçekleştirme yönünde 

geliştirilecektir. 

 

H4.3- Genel Müdürlüğün finansman yapısı güçlendirilecektir. 
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H4.4- Ormancılık mevzuatı iyileştirilecek, daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet sunumuna 

yönelik mekanizmalar geliştirilecektir. 

 

H4.5- Bilgi sistemleri ve teknoloji alt yapısı tamamlanacak, orman bilgi sistemi 

geliştirilecektir. 

 

H4.6- Genel Müdürlüğün faaliyetleri tanıtılacak, toplumun ormanlar ve ormancılıkla ilgili 

konularda sürekli bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

 

H4.7- Uluslararası ormancılık sürecinde alınan kararların ormancılığımıza entegrasyonu 

sağlanacak, yakın ve komşu ülkelerle ormancılık alanında işbirliği geliştirilecektir. 

 

H4.8- Destek hizmetleri ve sosyal imkânlar geliştirilecektir (T.C. Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, OGM, 2013). 

 

Kurumsal Faaliyet Raporları; Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her 

yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel 

ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve 

projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve 

gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine 

ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet 

raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik 

kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve 

zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer 

verilir (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, OGM, 2013).  

Mersin İlindeki Orman Yangınlarının Başlangıç Noktalarına göre Mekânsal Analizi 2001-

2013 (DURAN C., 2014) : 

Orman yangınları, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelerde afet riski taşır. Sık ve büyük 

orman yangınları önemli sosyo-ekonomik ve ekolojik sonuçlara neden olur. Mersin ili sahip 

olduğu orman varlığı, artan nüfusu ve diğer coğrafi özellikleri (iklimi, topografyası, vd.) ile 

orman yangınlarına karşı son derece Hassastır. Bu nedenle, her yıl çok sayıda orman yangını 

meydana gelir. Bu çalışma ile Mersin Orman Bölge Müdürlüğü kayıtlarındaki (2001-2013 

yılları arası) 1038 orman yangınının başlangıç noktaları esas alınarak mekânsal dağılımları 

belirlenmiştir. Yangın sayısına göre, kategorik olarak sınıflandırılmış ve ağırlık değerleri 

hesaplanmış faktör Haritaları elde edilmiş ve bu Haritalar yardımıyla, potansiyel orman 

yangınları için yangına Hassas yöreler sınıflanmıştır. Bu sınıflamaya göre, büyük yerleşim 

yerlerine yakın kızılçam ormanları, en hassas yöreler olarak ön plandadır. İlin orta 

bölümündeki maki yayılış alanı ile yüksek plato alanlarına geçiş kuşaklarındaki ormanlar ise 

hassasiyetin en az olduğu yörelerdir (DURAN C., 2014).  Orman yangınlarının tehlike 

sınıflamasında belirleyici olan tarihsel yangınların sayısıdır. Bir bölgede çıkan yangın sayısı 

fazla ise bölgenin yangın tehlike derecesi de yüksektir. Geçmişte yaşanan orman yangınları, 

gelecekte yaşanabilecek muhtemel yangınlara karşı önlem alma, planlama ve karar verme 

süreçlerinde rehber niteliği taşır. Türkiye’de bölgeler itibariyle yangın tehlike sıralaması 

yapılırsa, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri şeklinde sıralanır (Küçükosmanoğlu, 1990’a 
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atıf). Yangın önleme çalışmaları da bu genel sınıflamaya uygun olarak o bölgelere 

yoğunlaşmıştır. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), mekânsal hassaslık derecesini idari 

sınırlara uygun olarak yapmaktadır. Son 20 yılda çıkan orman yangınlarının yıllık yangın 

adedi, yanan alan miktarı, idari sınırların toplam alanı ve ormanlık alanı dikkate alınarak (5 

tehlike düzeyi) hesaplanmaktadır. Bu hesaba göre, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne ait tüm 

işletmeler (10.1 ve üzeri) en tehlikeli sınıftadır. Ancak, bu sınıflamada yerel hassasiyet 

ölçülemediği için yöresel önleme ve planlama çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Akdeniz 

Havzasındaki uzun yaz kuraklığı, 30 ˚C’yi aşan sıcaklık ve yanıcı materyallerdeki % 5’in 

altına inen nem içeriği, yangının başlamasını olanaklı hale getirebilmektedir. Nem içeriği 

düşük rüzgârlar ise yangının şiddeti üzerinde etkili olmaktadır (FAO, 2007’ye atfen DURAN 

C.,2014). Ancak bu tür meteorolojik koşullar, geniş bir zaman aralığında ortaya çıkabilir ve 

ila nihaye devam etmez. Bunun yanında, yangın riskini arttıran mekânsal parametrelerin 

(yerleşim yerleri, tarım alanları, yollar ve topografik özellikler) değişimi sınırlı ve uzun 

dönemlidir. Yangın ile mekânsal faktörler arası güçlü ilişkiler bir çok çalışmada ortaya 

konmuştur (Neyişçi ve ark., 1996; Başaran ve ark., 2004; Moreira ve ark., 2011’ atfen 

DURAN C.,2014). 

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), mekâna bağlı çalışmaların temel bir bileşeni haline gelmiştir. 

Orman yangınları üzerine, benzer yöntemlerin kullanıldığı çok sayıda çalışma bulunmaktadır 

(Sağlam ve ark., 2008; Cáceres, 2011; Jovanović ve ark., 2013; Karabulut ve ark., 2013’atfen 

DURAN C.,2014). Bu çalışmada da, orman yangınlarının oluşum ve gelişiminde etkili olan 

mekânsal faktörler, CBS ortamında bir araya getirilerek yangına hassas alanların düzeylerini 

belirleyebilecek analizler yapılmıştır. Şekiller 10-20. (DURAN C., 2014). 

 

Şekil 12 (DURAN C., 2014) 
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Üst soldan sağa: Vejetasyon Tipi-Tarım ve İskan Alanlarına Uzaklıklar-Yol Ağına Uzaklıklar  

Alt soldan sağa: Yükselti Basamakları-Eğim Grupları-Bakı Şartları 

Şekil 13 (DURAN C., 2014) 

 

 

 

  

Şekil 14 (DURAN C., 2014) 
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Şekil 15 (DURAN C., 2014) 

 

 

 

  

Şekil 16 (DURAN C., 2014) 
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Şekil 17 (DURAN C., 2014) 

 

 

  

Şekil 18 (DURAN C., 2014) 
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Şekil 19 (DURAN C., 2014) 

 

 

  

Şekil 20 (DURAN C., 2014) 
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Şekil 21 (DURAN C., 2014) 

 

  

Şekil 22 (DURAN C., 2014) 

 

Değişik orman tipleri arasında kapalılığı çok düşük, dolayısıyla diri örtüsü bol olan ormanlar 

yanma riski en yüksek olanlardır (Montgolfier, 2005’atfen DURAN C.,2014). Tarım alanları, 

yerleşim yerleri ve yol hatları ile parçalanmış orman sınırlarında ormanın kapalılığı 

bozulmaktadır. Işığın ulaştığı alt tabakada ise yanıcı madde miktarı artmaktadır. Yanıcı 

materyal kurak periyotta ve eğimli, güneye bakan yamaçlarda daha fazla nem kaybına 

uğrayarak yanmaya hazır hale gelmektedir. İnsan faaliyetlerinin de yoğunlaştığı alt/orta 
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yükselti kuşağı orman yangınları için en hassas alanlardır. Nitekim Mersin ilindeki kayıtlı 

yangınların mekâna ve zamana göre dağılımları da bu değerlendirmeyi desteklemektedir. 

Çalışma ile ildeki ormanların yangına karşı mekânsal hassasiyet düzeylerini ortaya koyan 

Haritalar elde edilmiş ve bu haritalara göre, yangına en hassas alanlar ilin “3” farklı (a,b,c) 

bölümüne dağılmıştır (DURAN C., 2014) : 

a) İlin batısında, Anamur–Silifke ilçe yerleşimleri arası; Kıyıya yakın yükseltiler ve yerleşim 

yerlerinin çevresinde kalan kızılçam meşcerelerinden oluşan alanlar, 

b) Doğuda, Erdemli–Gülek yerleşimleri arası; Burada çapraz şekilde uzanan kızılçam orman 

kuşağındaki alanlar, Göksu ırmağının uzandığı vadinin orta yamaçları; nemliliğin azaldığı 

yükseltilerdeki genç kızılçam meşcereleri ve ağaçlandırma sahaları, yangına en hassas yöreler 

olarak ön plandadır. 

c) Orta bölümde, Limonlu-Kızkalesi yerleşimleri arası hattın KB’sı; maki ve sert yapraklı 

vejetasyonunun hâkim olduğu geniş alan. İlin yüksek bölümleri tarım ve yerleşim yerlerinden 

uzak ve üst yükselti kuşağındaki Kızılçam Hariç ibreli/geniş yapraklı orman alanları yangına 

en az hassas yörelerdir. Bu yöreler de kendi içinde alt yörelere ayrılabilir. Potansiyel 

yangınlar için, mekânsal hassasiyete sahip yöreleri belirleyen sonuç haritaları karar vericilerin  

uygulayacağı tedbirler için rehber olacaktır. Tedbirlerin başında ise yanıcı maddeyi azaltacak 

uygun silvikültür müdahaleleri gelir. Tepe yangını için merdiven görevi gören alt ve ara 

tabakanın, yani otsu ve çalı katı ile kuru alt dalların uzaklaştırılması meşcereleri bakımlı hale 

getirecek ve böylece yıllık artıma da katkı sağlayacaktır. Ayrıca, OGM tarafından uygulanan 

Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanların Tesisi (YARDOP) 

Projeleri için öncelikli çalışma alanlarını seçmek için de kullanılabilecektir. Orman 

yangınlarının şiddetini, öncelikle yörenin topoğrafik ve klimatik şartları belirler ve bu 

şartlardaki değişime bağlı olarak da yangının şiddeti değişmektedir. Bu yüzden, yangınla 

mücadelede söndürme odaklı yaklaşım yerine, yangının meydana gelmesini önleyecek 

yaklaşımlar daha kolay, etkili ve verimlidir. Yangına müdahale süresi ise büyüme potansiyeli 

olan yangınları önlemede etkilidir. Kısaca yangınla entegre mücadele yöntemleri zorunludur 

(DURAN C., 2014).  

Yangın geçiren orman alanlarının yeniden orman örtüsüne kavuşturulması ve muhtemel 

orman yangınlarının etkisinin azaltılması maksadıyla kısa adı YARDOP olan “Yanan 

Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Orman Tesisi Projesi“ 2010 yılında 

uygulamaya aktarılmış; 2014 yılı itibariyle toplam 191.170 hektar alanda YARDOP projesi 

sonuçlandırılmıştır. Şekil 21-32 YARDOP Tamimi (Orman Genel Müd.lüğü, 2014).  

YARDOP sahalarının kapsam ve seçimi, artık bilindiği üzere 6976 sayılı tamim ile 

güncellenerek emirlenmiş durumdadır; 
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Şekil 23 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 

 

 

Şekil 24 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 

 

 

 

Şekil 25 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 
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Şekil 26 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 

 

 

 

Şekil 27 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 

 

 

 

Şekil 28 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 
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Şekil 29 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 

 

 

 

Şekil 30 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 

 

 

Şekil 31 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 
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Şekil 32 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 

 

 

Şekil 33 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014) 

 

Şekil 34 (OGM Silv.Daire Başkanlığı, 2014)  
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Mersin Yöresine Uygun YARDOP Prensip ve Projelerinde Kullanılabilecek Türler: 

 

Cins-Tür Form-Hacim Özellikleri 

Cupressus sempervirens var. 

pyramidalis 

Ağaç Akdeniz Bitkisi-Kanaatkar 

Taxus baccata L. Ağaç Gölge-Kireç Anakaya 

Acer sp. (yerel ve egzotik) Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Pistacia sp. Ağaç Akdeniz iklimi  

Ceratonia siliqua L. Ağaç Akdeniz iklimi 

Acacia  sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Crataegus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Olea sp. Ağaç Akdeniz iklimi 

Elaeagnus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Morus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Ficus sp. Ağaç Akdeniz iklimi 

Ficus nitida (İskenderun 

Kavçuğu) 

Ağaç Akdeniz iklimine uyumlu, 

alçak rakımlarda 

Ulmus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Celtis sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Pterocarya sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Platanus orientalis L. Ağaç Akdeniz iklimine uyumlu 

Quercus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Carpinus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Ostrya sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumlu 

Alnus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Salix sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Populus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Robinia pseudoacacia Ağaç Akdeniz iklimine uyumlu 

Eriobotrya japonica (Malta 

Eriği) 

Ağaç Akdeniz iklimine uyumlu 

Ailanthus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Juglans sp Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Malus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Pyrus sp. Ağaç Akdeniz iklimine uyumluları 

Fraxinus sp. Ağaç-Ağaççık Akdeniz iklimine uyumluları 

Sorbus sp. Ağaç-Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Styrax officinalis L. Ağaççık-Çalı Akdeniz iklimine uyumlu 

Tamarix sp. Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Cornus sp. Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Paliurus sp. Çalı Akdeniz iklimine uyumlu 

Rhamnus sp. Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Spartium junceum L. Çalı Akdeniz iklimine uyumlu 

Ricinus communis L. Ağaççık-Çalı Akdeniz iklimine uyumlu 

Pittossporum sp. Ağaççık-Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Punica sp. Ağaççık-Çalı Akdeniz iklimine uyumlu 

Arbutus sp. Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Viburnum sp. Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 



“YARDOP Sahalarının Seçim Kriterleri ve Dikilecek Uygun Türlerin Belirlenmesi”,       

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-2016-Tarsus-MERSİN Sayfa 29 
 

   

Cins-Tür Form-Hacim Özellikleri 

Nerium oleander L. Çalı Akdeniz iklimine uyumlu 

Colutea cilicica Çalı Akdeniz iklimine uyumlu 

Berberis sp. Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Buxus sp. Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Rhus sp. Çalı Akdeniz iklimine uyumlu 

Ruscus sp. Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Withania somnifera Çalımsı Akdeniz iklimine uyumlu 

Vitex sp. Ağaççık-Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Ligustrum sp. Ağaççık-Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Daphne sp. Çalımsı Akdeniz iklimine uyumluları 

Euonymus sp. Ağaççık-Çalı Akdeniz iklimine uyumluları 

Rosmarinus officinalis L. Çok Yıllık Çalımsı Akdeniz iklimine uyumlu 

Lavandula sp. Çok Yıllık Çalımsı Akdeniz iklimine uyumluları 

Sarcopoterium  sp. Çok Yıllık Çalımsı Akdeniz iklimine uyumlu 

Cistus sp. Çok Yıllık Çalımsı Akdeniz iklimine uyumlu 

Thymbra sp. Çok Yıllık Çalımsı Akdeniz iklimine uyumlu 

Inula sp. Çalımsı,Tek Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Opuntia ficus-indica Kaktüs Akdeniz iklimine uyumlu 

Verbascum sp. Tek, Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Sideritis sp. Tek, Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Origanum sp. Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Ecballium sp. Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumlu 

Thymus sp. Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Alcea sp. Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Salvia sp. Tek, Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Mentha sp. Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Plantago sp. Tek, Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Urtica sp. Tek Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Euphorbia sp. Tek, Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Malva sp. Tek, Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Hibiscus sp. Tek, Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

Centaurea sp. Tek, Çok Yıllık Otsu Akdeniz iklimine uyumluları 

 

Yukarıda sayılan cins ve türlerin yerel doğal türleri veya o yöreye uyum sağlamış egzotik 

türleri, proje sahalarında (formlarına göre) veya yardop prensiplerinin uygulanması 

bağlamında işlevsel olarak kolayca planlanabilir. Bu bitkilerin çoğu ekonomik olarak ileride 

daha da değer kazanması muhtemel bitkiler olup, kamu ve yöre halkına da önemli getiriler 

sağlayacaktır.   

Doğu Akdeniz OAEM olarak hazırladığımız 30.07.2013 tarihli, “YARDOP Tesislerinin 

Araştırılması” konulu “İnceleme Raporu”nun Öneriler kısmı:  

a) Yangına hassas ormanlardan geçen enerji nakil hatları:  
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Enerji Nakil Hatları yer altından geçirilmelidir. Yeraltından olmadığı yerlerde ise 

Enerji Nakil Hatlarının altlarında gereken temizlikleri ve yangının ilerlemesine 

meydan vermemek için de her iki yan tarafında yapraklı durdurma alanları tesis 

edilmelidir. 

b) Anız yangınlarının yoğun yaşandığı yerler için (ZOAT ile ayrıca tarım şekli 

değiştirilebilir mi?):  

Büyük yangınlara sebep olma konumu olan yerlerdeki ziraat arazilerinde, anızı 

yakılmayan tarım şekline “destek verilmeli”dir. Ormana sınırı olan parsellere bu 

şekilde caydırıcı ve teşvik edici tedbirler alınabilir. Yasal olarak ziraatı yapılamayacak 

şeklinde sayılan sınırlamalar da yapılabilir. 

c) Yüksek meyilli yamaçlarda (%60 ≤) :  

Bu tür arazi şekline sahip ormanlarda olası bir yangının hacim kazanmasını önlemek 

amacıyla; öncelikle yapraklı cinslerin karışıma dâhil oldukları karışık veya katlı 

kuruluşlar tesis edilmelidir. Özellikle yerel yapraklı ve gölgeye tahammül edebilen 

cinslerin kuruluşlara, ileriye dönük olarak eşyükselti eğrilerine paralel ekim veya 

dikimlerle dâhil edilmesi çok yararlı olacaktır. 

d) Yangının baca şekline dönüşme ihtimali olan yerler:  

Böylesi kritik yerler için de geniş ve güvenli durdurma alanları tesis edilmelidir. Eğer 

yanmış bir bölge ise yangının buradaki davranış durumları da göz önünde 

bulundurularak, YARDOP projesinde işin başında iken önceden tedbiri alınmalıdır. 

e) Yangın görmemiş YDZ’lerde yapılacak dikimlerin zamanı:  

Sahaların hazırlığı tam olarak yapılmalı ve dikimleri için aceleci olunmamalı gerekirse 

takip eden yılda dikimleri gerçekleştirilmelidir. Cinsler, türler için gereken sayıda 

fidan tahsis ve temini sağlama alınmalıdır. Maliyetleri düşürmek amacıyla yerel 

yapraklı cinslerin tohumlarından toplayıp ekimleri yapılabilir. Bu hususta “g” şıkkında 

izahatta bulunulmuştur. 

f) Yangınlardan ilerisi için fayda sağlayacak şekilde yararlanma veya farkındalık yolları 

oluşturmak:  

Özellikle yangının ilk seyrinden son kontrolüne kadar geçen aşamalarının görsel 

olarak kayıt altına alınması, anlık lokal meteorolojik değerlerin tespiti ile bunların 

yangınla beraber değerlendirilmesi şeklinde bir kayıt imkanı sağlanmalıdır. Havadan 

ve yerden çekimler ileride birleştirilebilir. Simülasyon programları hazırlanması için 

bu kayıtlar mutlaka değerlendirilecektir. Rüzgâr hızı ve yönü ile arazi yapısı bunun 

sonucunda yangının davranış şekli vb. Her yangın senaryolaştırılmalıdır bunlar da 

büyüklüklerine göre ileride analiz yazılımlarına temel altlık oluşturacaklardır. 

g) YDZT alanlarında kullanılacak yapraklı türler:  

Proje sahamız ve civarında mevcut yapraklı cinslere ait türlerin bulundukları yerler, 

bakı ve rakım değerleri de olmak üzere bir saha taraması yapılmalıdır. Elimizdeki 

toplam değerlere göre bir durum değerlendirmesi yapmak gerekirse, bu yerel ırkların 

projedeki tesislerimize transfer edilmeleri gerekmektedir. Fidanlık Müdürlüğü 

yetkilileri ile bu cinslere ait türlerin fidanlıklarda kültür edilmeleri sağlanmalıdır. Bu 

sayede bakı ve rakım bilgilerine göre (+150) ve (-200) metre yükseklik farkı ile yatay 

mesafede de aynı yükseltilerde yapılmak üzere en fazla 100-150 km mesafe aralığında 
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tohum transfer imkânını da değerlendirme şansımız bulunmaktadır. Yöremizde Meşe, 

Akçaağaç, Kayacık, Gürgen, Alıç, Ahlat, Y.Armut, Harnup, Tesbih ağacı, Çınar, 

Dişbudak, Karaağaç, Dut, İncir, Kızılcık, Demircik, İğde, Ilgın, Şimşir, Söğüt, Kavak 

cinslerine ait değişik türlere rastlamamız mümkündür. Kök ve kütük sürgünü verme 

özelliği olan türlerin kullanılması tesisimizin devamlılığı açısından çok önemlidir. En 

kötü senaryoyu düşündüğümüzde dahi, toprak üstünde her şey yangınla gitse bile, 

bunlar tekrar sürgün yoluyla kendini ortaya çıkaracaklardır. Bu bağlamda en başta 

yerel meşeleri (Pırnal ve Kermes hariç) bu amaçla değerlendirmeliyiz. Karaağaç hem 

yayla, hem de ova kesimde bulunmaktadır, değerlendirilmesi isabetli olacaktır. 

Akçaağacın egzotik türleri dahi sert step iklimine kolayca adapte olabilmektedir. 

Gürgen’imiz az olsa bile Kayacıklarımız bizden ilgi beklemektedir. Alıç çok 

kanaatkârdır. Ahlat, Y.Armut steplere uyum sağlamış kanaatkardırlar. Harnup, Tesbih 

ağacı da kanaatkârdır sulamaya gerek olmadan varlığını idame ettirebilir. Çınarlar dere 

vejetasyonu olarak genelde, Dişbudak da serpili olarak ağaççık görünümünde rast 

gelir. Dut, İncir için durdurma zonları hatta Harnup da sosyal ormancılığımıza el verir. 

Şimşir’i yangın şeritlerinde kullanabilirsiniz. Söğüt, Kavak ise sulak kısımlarımıza 

yerleşmiştir. Ceviz’i de durgun olmayan bol oksijenli su kaynaklarımız varsa getiririz. 

Kızılcık, Demircik, İğde, Ilgın yavaş büyür ama estetik olarak göz doldurur, meyveleri 

de yaban hayvanları için gıda görevini ifa edecektir. 

h) Yangın kültürünün teşkilatta profesyonelce kullanımı:  

Öncelikle bu konuda gereken pratik eğitim verilmelidir. Her işletme müdürlüğünde bu 

işlemler uygulanır hale gelinmelidir. Yangına karşı temizlik amacıyla şeritlerde, 

ulaşım tesislerinde, yavaşlatma alanlarında bu işler uygulanmalıdır. Çam kese 

böceğinin yoğun şekilde kitle üremesi yapmasına karşı belki de ileride, tensil 

sahalarında “tam alan yangın kültürü” metodu kalıcı bir seçim haline bile 

gelebilecektir. Toros Sediri tabii tensilinde de kontrollü yakma metodu başarılı 

sonuçlar vermiştir (Boydak ve Çalıkoğlu, 2008’e atıf). Karaçam tensilinde de benzer 

sıkıntılar belki bu işlemlerin tatbikiyle başarıya tahvil olunabilecektir. Bunun yanında 

YARDOP projeleri yalnızca yanan alanların yeniden tesisi sırasında yapılmalı ve 

uygulanmalıdır. Yanan alanların yöresel özellikleri de dikkate alınarak parselasyonun 

YARDOP ilkeleri çerçevesinde, sahaların planlanmasının daha doğru olacağı 

düşünülmektedir. Yangın geçirmemiş ve yangına hassasiyet sınıflaması yapılmamış 

büyük orman alanlarında, yangın emniyet yol ve şeritleri dışında büyük maliyetlere 

yol açan YARDOP projelerinin geri dönüşü olup/olmadığı göz önünde bulundurularak 

vazgeçilmelidir. Orman Genel Müdürlüğü, büyük tecrübesi ve nitelikli insan gücü, çok 

geniş modern teknik araç imkânları ile büyük başarılara imza atmaya devam 

etmektedir. YARDOP Prensipleri ve Projeleri de bu bağlamda önemli ve büyük 

eserlerdir. Ancak orman yangınına hassas bölgelerin tamamında, çok sayıda YARDOP 

projesinin yapılması yerine birkaç bölgede model oluşturacak pilot bölge 

uygulamalarının sonuçlarına göre, “yöresel projelerin” geliştirilmesi orman 

yangınlarıyla mücadelede, daha doğru kararlar vermeyi sağlayacaktır (Yılmaz E., 

2013).  
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Büyük Orman Yangınları Sonunda Erozyona karşı Yapılması Gereken Tesisler; 

 

  

Şekil 35 Yamaç ve Oyuntu Islahı Tesisleri (ERAYDIN, 2013) 

  

Akdeniz Tipi Ekosistemlerin Yangına karşı davranışları: 

 

Neyişçi T. yapmış olduğu denemelerde Cupressus sempervirens var. pyramidalis yanında 

Acacia cyanophylla, Ceratonia siliqua, Juniperus excelsa, Nerium oleander, Pistacia lentiscus, 

Capparis spinosa, Spartium junceum, Calicotome villosa gibi türleri de en yavaş yanan türler 

olarak saptamıştır (NEYİŞÇİ, 1987).  

Akdeniz tipi ekosistemler, yapısında barındırdığı gerek sürgünden gerekse tohumdan 

gençleşen türler nedeniyle, yangına karşı dirençli (resilient) ekosistemlerdir (Keeley, 1986; 

Lavorel, 1999’a atıf). Ancak bu ekosistemler çok kolay yandıkları için aynı zamanda yangına 

hassas ekosistemlerdir. Bir taraftan yangına hassas olup, diğer taraftan dirençli olmak bir 

paradoks olarak algılanabilir. Burada önemli olan; yangına dirençli ve dayanıklı olma 
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(resistant) kavramlarından algılanması gerekenlerdir. Eğer dayanıklılık yanmamak yada zor 

yanmak olarak kabul edilirse, bu ekosistemleri yangına dayanıklı olarak tanımlamak mümkün  

görünmemektedir. Eğer direnç ifadesi yangından sonra alanın kolaylıkla yeniden yangından 

önceki bitkilerle kaplanması olarak kabul edilirse, Akdeniz tipi ekosistemlere kolaylıkla 

yangına dirençli ekosistemler denilebilmektedir. Özellikle sürgünden gençleşen türlerin 

toprak altı kısımlarının yanmadığı düşünüldüğünde, bu ekosistemlerin neden yangına dirençli 

ekosistemler olarak tanımlanabildiği daha iyi anlaşılacaktır. Bütün bu tartışmanın ötesinde 

kesin olan şey, doğal koşullar altında Akdeniz tipi ekosistemlerde yer alan vejetasyonun çoğu 

durumda yangından sonra alana yeniden geldiğidir. Bu süreç ise, yangınla bu ekosistemler  

arasındaki doğal uyumun bir sonucudur. Dolayısıyla, Akdeniz tipi ekosistemlerin yangına 

dirençli yada yangına dayanıksız olarak tanımlanmasının yanısıra, “yangına uyumlu 

ekosistemler” olarak da tanımlanabilir (KAVGACI A., 2010). 

GÜNGÖROĞLU C. ve ark. 2014’e göre; Hem durdurma hem de zayıflatma alanları, yangın 

emniyet şeritleri vb. kuruluşunda yangın davranışına bağlı karakteristikler önemli rol 

oynamaktadır. Bir yangın önleme zonunun efektifliği sadece dizayn karakteristiklerine bağlı 

değil, aynı zamanda yangın davranışı yaklaşımına bağlıdır. Bununla birlikte yanıcı yüküne 

yapılacak müdahale şekillerine karar vermede en önemli veri yangın davranışına bağlı 

verilerdir. Bir sahada geçmiş yangınlarda belirlenmiş alev yüksekliği, yangın şiddeti, yayılma 

oranı ve atma yangın mesafesi o yörede YDZ’lerin tesisinde dikkat edilmesi gereken yangın 

davranışı karakteristikleridir.  

ABD, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde yol boyunca sadece seyreltme zonu uygulaması 

bulunmakta olup, ormanlık alanlarda güç yanan türlerle bitkilendirilmiş bir durdurma alanı 

uygulaması bulunmamaktadır (Dennis 2005; Xanthopoulos & ark. 2006 atfen). Bu tür bir 

durdurma alanı sadece yerleşim yeri kenarlarında hem peyzaj tasarımı hem de yangına 

dirençli bir bitkilendirme esası şeklinde kullanılmaktadır (Moreira & ark. 2011 atfen). 

Ormanlık alanlarda uygulanan seyreltme alanlarında diri örtü olarak, doğal yetişen ve 

içlerinde yanabilirliği daha az olan türler bu alanlarda aralıklı olarak bırakılmaktadır. Bunun 

dışında seyreltme alanlarında yangın önleme amaçlı denetimli yakma, otlatma ve makine ile 

diri örtü işleme kullanılmaktadır. En ucuz yöntemin denetimli yakma, sonrasında makine ile 

işleme ve en pahalısının parayla otlatma yaptırılması olduğu Fransa ve İtalya’ya yapılan 

teknik incelemelerde belirtilmiştir (GÜNGÖROĞLU C., 2014).  



“YARDOP Sahalarının Seçim Kriterleri ve Dikilecek Uygun Türlerin Belirlenmesi”,       

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-2016-Tarsus-MERSİN Sayfa 34 
 

 

Şekil 36 (GÜNGÖROĞLU C., 2014) 

 

 

 

 

Şekil 37 (GÜNGÖROĞLU C., 2014) 
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Şekil 38 (GÜNGÖROĞLU C., 2014)  

Yanma testleri sonuçlarına bakıldığında, aslında hiç yanmayacak bir bitkinin olmadığı 

kanaatine  kolayca ulaşmak mümkündür. Yangına hassas meşcerelerde yanıcı madde oranını 

yok etmek-azaltmak yöntemleri ile yangının uzanış yönleri ve hacmi doğru şekilde 

hesaplanarak, özellikle olası bir yangında alev hacminin nasıl küçültülebileceği yolları 

sıcaklık, rutubet ve rüzgar yönü-hızı göz önünde bulundurularak zayıflatma-durdurma-

müdahale  konumları için düşünülmelidir. Otsulardan çalımsı ve çalılara, çalılardan 

ağaççıklara, ağaççıklardan ağaca uzanan yangına müdahaleye engel olmayacak şekilde 

maksatlı bir hacim küçültme amaçlı plantasyon ve/veya meşcere bakımı tatbik olunmalı ve 

planlanmalıdır.    

Peyzaj Mimarlığı Açısından YARDOP ve Değerlendirilmesi: 

“Orman Yangınları Sonrası Yapılan Yenileme Çalışmalarının Peyzaj Mimarlığı Açısından 

Değerlendirilmesi: Antalya Serik-Taşağıl Bölgesi Örneği” adlı Y.L.tez çalışması (KOÇ., 

2010).  
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Rekreasyon alanı seçiminde dikkat edilmesi ve ortaya çıkarılması gereken potansiyeller; 

a) Özel ekolojik korunmaya değer alan potansiyeli: İlk olarak alana yönelik özel 

ekolojik korunmaya değer alan potansiyeli belirlenmelidir. Korunacak alanlar özellikle 

orman yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde kümelenecektir. 

b) Rekreasyon potansiyeli: Rekreasyon alanlarının, özellikle orman içinde kurulanların, 

orman koruması ile sıkı ilişkilerinin olduğu yadsınamaz. Rekreasyon alanları halka 

ormanı sevdirme, halkın eğitimi, halkın belli noktalarda toplanmasını sağlayarak zararı 

belli noktalarda toplayarak büyük ölçüde önlenmesi hususunda faydaları 

bulunmaktadır. Rekreasyon alanlarının, büyük şehirde bunalmış olan insanların 

ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra orman içinde veya kenarında bulunması 

halinde orman koruması bakımından ziyaretçilerin ve otomobillerin oluşturdukları 

zararlar gibi bazı tehlikeli ve zararlı durumlara neden olabilmektedir. Rekreasyon 

alanlarında yaşanabilecek orman korumasına zararlı etkilerin önlenmesi 

gerekmektedir. Bu konuda, alan seçimi çok önemli bir rol oynamaktadır. Ormanların 

korunması bakımından rekreasyon alanlarının orman içinde gelişigüzel ve dağınık bir 

biçimde yerleştirilmemesi gerekmektedir. Tam tersi olarak geniş bir veya birkaç alanın 

gruplar halinde ve en az tehlike oluşturacak yerlerde seçilmesi gerekmektedir. Bu 

sayede alanların denetimi ve meydana gelebilecek istenmeyen durumları önlemek 

kolaylaşmaktadır. YARDOP kapsamında mesire alanı olarak belirlenen şantiye 

alanına çalışmalar sırasında gidilmiş ve alanın rekreasyon alanı seçimi ölçütleri 

doğrultusunda uygunluğu incelenmiş olup, belirlenen alan CBS analizleri ve sayısal 

yükseklik modelleri sayesinde arazi yapısı çok daha iyi algılandığından dolayı uygun 

görülmüştür. Ayrıca yangın bölgesinin önemli bir turistik merkez olan Köprülü 

Kanyon’a olan yakınlığı nedeniyle, cazibe noktasına yakın bir yerde ayrı bir mesire 

alanı önerisi de getirilebilir. Rekreasyon alanlarının etrafında 6-10 m genişliğinde 

çıplak yangın emniyet yolları açılmalıdır (Saatçioğlu, 1970 atıf). Ayrıca iğne yapraklı 

bitkilerden oluşan ormanlarda kurulacak rekreasyon alanlarına bağlanan ve bu 

alanların etrafındaki yangın emniyet yollarının her iki tarafına alanın doğal bitki 

örtüsünden olan yapraklı türler bir şerit yapılması, hem yangın riskini en aza 

indirecek, hem de estetik bir görünüm sağlayacaktır. Rekreasyon alanında 

yetiştirilecek ağaç türlerinin, yangın emniyeti bakımından yapraklı türlerden olması 

tercih edilmelidir. Ağaçlandırma çalışmalarında yapraklı türleri kullanmak yangın 

emniyeti için olduğu kadar, rekreasyon alanındaki ağaçlandırmaların diğerlerine göre 

farklı amaca hizmet etmesi yönünden gereklidir. Bunun dışında birçok zararlı 

etmenlere karşı dayanıklı olan yörenin doğal türlerine daha fazla yer verilmelidir. 

Ayrıca egzotik türlerden yöreye uygun olanlarının dekoratif etkisi ve değişiklik 

getirmeleri amacıyla kullanılmalıdır. Bitkilendirmede tür karışıklığı oluşturularak ve 

alanda hareketlilik sağlanmalıdır.  

c) Tarım potansiyeli: Tarımsal kullanım değeri eğim, toprak grupları ve toprak kabiliyet 

sınıfları analiz edilerek değerlendirilmelidir. 

d) Bitki Türü Seçimi: Yangına dayanıklı bitki türlerinin seçimine yönelik yapılan 

araştırmalar ve çalışmalar baz alınarak, Antalya Serik-Taşağıl yangın bölgesinde 

yanan alanın rehabilitasyonu ve yangına dirençli orman tesisi sırasında kullanılacak 
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tür ya da türlerin seçimi konusunda, olası yangında tahribatı en aza indirebilmek esas 

alınmalıdır. Serik–Taşağıl yangınının süresi, şiddeti ve yanan alan miktarının fazlalığı 

üzerinde olumsuz hava hallerinin yanında, arazi topoğrafyası ve alanın saf kızılçam 

ormanlarından oluşmasının da önemli etkisi olmuştur. Hava hallerinin olumsuz olduğu 

(düşük nem ve rüzgarın varlığı) durumlarda, Pinus brutia (kızılçam) ormanlarında 

çıkan ve tepe yangınına dönüşen yangınlara müdahale çok zor olmaktadır. Nitekim 

söz konusu Serik–Taşağıl yangınında tepe yangını şeklinde cereyan eden alanlarda yer 

ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalmış, hava araçlarınınki de yeterince etkili 

olamamıştır. Bu konuda en etkin yol, yer yer ağaç türü değişikliği veya türlerin 

kombinasyonu yoluyla yangını ya tamamen durdurmak yada şiddetini azaltarak daha 

kolay müdahale edilir hale dönüştürmektir. Ormanların tesisi sırasında, çıkabilecek 

yangınların durdurulması yada yavaşlatılması için ağaçlandırmada olumsuz ekolojik 

sınırlayıcılara dayanıklılık ilkesine göre planlama yapılmalı ve çalışmalar bu esasa 

göre gerçekleştirilmelidir.   

 

Şekil 39 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 
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Şekil 40 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 

 

Şekil 41 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 
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Şekil 42 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 

 

Şekil 43 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 
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Şekil 44 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 

 

Şekil 45 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 
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Şekil 46 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 

 

Şekil 47 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 



“YARDOP Sahalarının Seçim Kriterleri ve Dikilecek Uygun Türlerin Belirlenmesi”,       

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-2016-Tarsus-MERSİN Sayfa 42 
 

 

Şekil 48 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 

 

 

Şekil 49 OGM Yardop Raporu 2008’e atfen (KOÇ., 2010) 
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, Silifke Orman 

İşletme Şefliğindeki YARDOP Tesislerindeki Gözlemlere ait Resimler; 
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Şekil 58 
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SONUÇ: Yangına Hassas Ormanlar ve Yanan Ormanlara (300 Ha< ) uygulanacak olan 

YARDOP Proje ve Prensipleri; 6976 sayılı tamim, kurumsal hedef ve karar verme kriterleri 

de göz önünde bulundurularak, bilimsel-ekonomik-etik-estetik ve görsel potansiyele de önem 

verilerek amaçlanan fonksiyonlarına ulaştırmalıdır. Bu husus kamusal sorumluluk ve hizmet 

verme anlamında topluma ve doğaya en önemli borcumuzdur.  
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