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GİRİŞ 

Zararlı böceklerle mücadelede farklı kontrol 

yöntemleri kullanılmakta ise de, gerek dünyada 

gerekse ülkemizde en yoğun uygulanan yöntem 

kimyasal mücadeledir. Bitki korumaya yönelik 

kullanılan kimyasalların ekosistemlerde neden 

olduğu çok yönlü olumsuzluklar, yöntemi 

sorgulanır hale getirmiş, alternatif savaş yöntemleri 

arayışları hızlanmıştır. Sonuçta 1950’li yılların 

sonunda “Entegre Zararlı Yönetimi (EZY)” kavramı 

ortaya atılmıştır. Buna karşın ülkemizde, özellikle 

ormancılık alanında, EZY teknikleriyle ilgili eğitici 

program, yayın ve uygulama yok denecek kadar 

azdır. 

Sürdürebilir zararlı yönetim uygulamalarına 

yönelik yeni ve ileri ormancılık teknolojilerinden 

birisi olan EZY uygulamalarının yaygınlaşması ve 

benimsenmesinde Orman Zararlılarıyla Mücadele 

(OZM) Şube Müdürlüğü çalışanlarına önemli 

görevler düşmektedir. Ancak EZY kavramları 

konusunda, OZM Şube Müdürlüğü çalışanlarının 

kendi bilgi düzeylerine ne kadar güvendiklerini 

belirlemeye ve bu konulardaki görüşlerini almaya 

yönelik bugüne kadar hiçbir çalışma 

gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle bu araştırmaya 

ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu araştırmanın ana amaçları; OZM Şube 

Müdürlüğü çalışanlarının (1) demografik 

özelliklerini ortaya koymak, (2) EZY kavramları 

konusundaki görüşlerini belirlemek, (3) EZY 

uygulamaları konusundaki eğitim ve bilgi 

düzeylerinin mevcut durumunu ve bilgiye ulaşma 

yollarını ortaya koymak, (4)  OZM çalışmalarında 

EZY uygulamalarının yeri ve önemi konusunda 

görüşlerini almak, (5) EZY konusundaki temel 

beceri ve bilgilerini OZM çalışmalarına dahil 

etmede, kendi bilgi düzeylerine ne kadar 

güvendiklerini ortaya koymak, (6) EZY 

konusundaki bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek 

ve (7) EZY uygulamaları konusundaki yetersiz 

beceri ve bilgileri en iyi nasıl öğrenebilecekleri 

konusunda düşüncelerini almaktır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

OGM’ye bağlı Orman Bölge 

Müdürlüklerindeki OZM Şube Müdürlüğü 

çalışanlarının EZY uygulamaları konusunda çeşitli 

açıdan bilgi ve düşüncelerini almak üzere bir “Bilgi 

Formu” hazırlanmıştır. Sonrasında bu form OZM 

Şube Müdürlüğündeki çalışanlara iletilmek üzere 

Orman Bölge Müdürlüklerinin tamamına (27 adet) 

ve OGM Orman Koruma ve Yangınla Mücadele 

Dairesi Başkanlığı bünyesindeki OZM Şube 

Müdürlüğüne posta yoluyla gönderilmiştir. Böylece 

ülkemizde görev yapan OZM Şube Müdürlüğü 

çalışanlarının tamamı çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Veriler tanımlayıcı istatistikler ve değişkenler 

arası ilişkiyi ölçmeye yönelik veri analiz teknikler 

kullanılarak analiz edilmiştir. Kullanılan 

tanımlayıcı istatistikler; “Ortalamalar”, “Frekans 

Dağılımları” ve “Yüzdeler” olmuştur. Değişkenler 

arası ilişkileri ölçmeye yönelik veri analiz teknikleri 

olarak ise, “Korelasyon Analizi” ve “Çoklu 

Regresyon Analizi” seçilmiştir. 



 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

OZM Şube Müdürlüğü çalışanlarının yarıya 

yakını (%46,8) “45-54 yaş grubunda”, çoğunluğu 

(%85,5) “erkek”, çoğunlukla “ormancılık” alanında 

eğitim almış (%82,3), %80,6’sının “lisans” 

diplomasına sahip ve yarıdan fazlası (%54,8) “20 

yıldan fazla” memuriyette toplam hizmet süresine 

sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

OZM Şube Müdürlüğü çalışanlarının EZY 

kavramlarına verdiği puanlar, çalışanların EZY 

uygulamalarına ve EZY’nin altında yatan temel 

ilkelere önem verdiklerini göstermiştir. 

Bu çalışmada OZM Şube Müdürlüğü 

çalışanlarının EZY uygulamaları konusunda eğitim 

ve bilgi düzeylerinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 

Verilen puanlar dikkate alındığında OZM Şube 

Müdürlüğü çalışanları, EZY konusundaki bilgi ve 

yetenekleri elde etmede önemli faktörler olan 

bildiri, tebliğ, haber bülteni vb. ile kitaplara ulaşma 

veya sahip olma, seminer, eğitim ve kısa süreli 

kurslara katılım konularında zorluklarla 

karşılaşmaktadır. 

OZM Şube Müdürlüğü çalışanlarının 

Üniversiteler ve Ormancılık Araştırma 

Müdürlüklerindeki araştırmacılarla düşük 

etkileşimde bulundukları anlaşılmıştır. 

OZM Şube Müdürlüğü çalışanlarının EZY’nin 

OZM çalışmalarındaki önemi konusunda verdikleri 

puanlar, EZY uygulamalarının OZM çalışmaları 

için “önemli” veya “çok önemli” olarak 

düşünüldüğünü ortaya koymuştur. 

OZM Şube Müdürlüğü çalışanlarının, 

ormancılıkta pestisitlerin aşırı kullanımının 

çalışanların sağlığına ve çevresel koşullara olumsuz 

etkilerine, özel dikkat göstermeleri istenmiştir. 

Çalışmanın bulguları OZM Şube Müdürlüğü 

uzmanlarının EZY kavramları konusunda sahip 

oldukları bilgi düzeylerine güven konusunda “orta 

güven”e sahip olduklarını göstermektedir. Herhangi 

bir konudaki bilgi düzeyine güveni olumsuz olarak 

etkileyen, genellikle o konudaki bilgi eksikliğidir. 

Bu durum OZM Şube Müdürlüğü çalışanlarının her 

ne kadar EZY konusundaki temel bilgilere sahip 

olsa da, EZY’nin daha ileri ve karmaşık 

tekniklerinde sınırlı bilgiye sahip olduklarını 

göstermektedir. 

OZM Şube Müdürlüğü çalışanlarının EZY 

kavramlarını ve uygulamalarını öğrendikleri bilgi 

kaynakları arasında “Okul (fakülte, yüksek okul) 

dersleri” maddesinin alt sıralarda yer alması, ilgili 

eğitim kurumlarının (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul 

vb.) ders ve uygulama programlarında EZY kavram 

ve uygulamalarına daha ağırlıklı yer vermelerini 

gerekli kılmaktadır. 

OZM Şube Müdürlüğü çalışanlarından EZY 

kavram ve uygulamalarını nasıl ve nereden 

öğrenilmesi gerektiği de sorulmuştur. Bu konuda 

“Seminerler” ve “OGM’nin Hizmet İçi Eğitimleri”, 

en fazla tercih edilmiştir. EZY kavram ve 

uygulamalarının öğrenilebileceği hızlı ve etkili 

yaklaşımlar olması nedeniyle, EZY eğitiminde bu 

eğitim programlarından faydalanılmalıdır. 

Çeşitli eğitim programları vasıtasıyla EZY 

uygulamalarının OZM Şube Müdürlüğü 

çalışanlarına benimsetilmesinde, alternatif zararlı 

yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi konusunda 

çalışan Üniversiteler ve Ormancılık Araştırma 

Müdürlükleri ile işbirliği içinde çalışılması uygun 

olacaktır. 

Yine bu çalışmanın bulgularına göre, OZM 

Şube Müdürlüğü çalışanlarının OZM konusunda 

ortalama çalışma süresinin 7,2 yıl gibi kısa 

sayılabilecek bir süre olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle uzmanlık ve tecrübenin esas olduğu OZM 

Şube Müdürlüğünde görev yapanların, bu görevde 

devamlılığının sağlanması için özendirici tedbirler 

alınmalıdır. 
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