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REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN
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Öncelikle yapacağımız çalışmanın amacını bilmemiz lazım. Ağaçlandırma mı? Erozyon 
kontrolü mü? Ya da rehabilitasyon mu? Ağaçlandırma ise endüstriyel ağaçlandırma mı? 
Hidrolojik veya rekreasyon vb. amaçlı ağaçlandırma mı? Amacımızın ne olduğunu bilmemiz 
lazım. Toprak muhafaza ise yüzeysel akışı durdurup toprağı yerinde tespit etmek mi? 
Yoksa derelerin oyulmasını mı önlemek? Ya da sel kontrolü vb. çalışması mı yapmak? Arazi, 
toprak ve iklim şartlarına göre amacımızı tam tespit ettikten sonra ona göre projesini yapar 
ve uygulamaya geçeriz. Yani çalışmanın projelendirilmesinden uygulanmasına kadar işini 
bilen bir mühendis elinden çıktığını ortaya koymamız gerekir. 
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Aşağıdaki fotoğraflarda proje ve uygulama tiplerinden bazı örnekler 
verilmiştir.

Ağaçlandırma Projesi

Endüstriyel Ağaçlandırma Projesi

Rehabilitasyon Projesi

Erozyon Kontrolü (Yamaç Islahı) Projesi 
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Proje aşamasında çok dikkatli olmak gerekir. Aksi takdirde ya projeyi 
uygulamada problem yaşarız ya da projenin uygulanması ile istenen sonucu 
alamayabiliriz. Çalışma sahasının mülkiyet durumu çok önemlidir. 
Ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmalarında saha orman sayılan 
yerlerden değil ise Genel Müdürlüğümüze tahsis edilmiş olmasına dikkat 
etmek gerekir. Sadece dere içlerinde oyuntu erozyonu veya sel kontrolü 
amaçlı çalışma yapılacak ise tahsise konu edilmeden karşı taraf ile 
mutabakat sağlanarak faaliyete başlanabilir, bunun haricinde orman 
sayılmayan sahaların tahsisi mutlaka yaptırılmalıdır. Toprak muhafaza 
amaçlı çalışmalar razı olduklarını belgelemek şartıyla özel mülkiyette de 
yapılabilmektedir. Varsa mülkiyet problemi çözüldükten sonra yöreyi, 
iklimi, rakımı, jeolojik ve topoğrafik yapıyı, ana kayayı ve toprağı (besin 
değerleri, ph değeri vs.) iyi bilmek ve yorumlamak gerekmektedir. Hangi 
türlerin hangi iklimlerde, hangi topraklarda, hangi derinlikteki topraklarda 
ve hangi rakımlara kadar en iyi şekilde yetişebildiğini bilmek başarı için 
önemlidir. Bu yüzden amaca uygun türü/türleri, bu türlerin orijinleri ve 
uyum yeteneklerini göz önüne alarak tür seçimi yapılmalıdır. Bütün bu 
konuları iyice tespit etmeden yapılacak çalışma istediğimiz sonucu 
vermeyebilir. Bunları tespit etmek ise yöreyi, iklimi, rakımı, jeolojik ve 
topoğrafik yapıyı, ana kayayı ve toprağı bilmekle olur. Toprak tahlili 
ışığında ön etütü yapılan bir sahada tür değişikliği söz konusu olacaksa 
yetkinin Genel Müdürlüğümüzde olduğu unutulmamalıdır.

Erozyon Kontrolü (oyuntu ıslahı) Projesi Sel Kontrolü Projesi Yamaçlara dikilen yapraklılar 33 yaşında 
ama hala çalı gibiler, derin toprak istediğinden 

İç Anadolu şartlarında sadece şev ve dere içlerinde 
boylanma yapabiliyorlar.

Yeterli toprak derinliği sağlanamadan (30 cm mutlak 
derinliğin altında marn ana kaya olduğu halde traktöre

 bağlı pulluk ile teras yapılmış) dikilen 21 yaşında 
kızıl çamlar 2-3 metrede kalmışlar

Yapılan çalışmaların korunmasında ve devamlılığında ise yörenin sosyal ve ekonomik 
yapısının bilinmesi önemlidir. İster ağaçlandırma, ister erozyon kontrolü veya başka ne 
amaçla olursa olsun fidanı diktiğimizde işimiz bitmez yeni başlar. Fidan dikmek çocuğun 
doğmasıdır. Çocuk doğduktan sonra asıl iş başlar. Çocuğun kendi ihtiyaçlarını kendi görene 
kadar nasıl bakım ve korumaya ihtiyacı varsa fidanların da biyolojik bağımsızlık çağına 
kadar aynı şeylere yani bakıma ve korunmaya ihtiyacı vardır. Bunları yapamazsak birkaç 
sene sonra o kadar emek verdiğimiz sahada hiç çalışmamış gibi oluruz. Yapılan terasları da 
sahada otlayan hayvan izleri zannederiz. Ağaçlandırmayı sadece fidan dikmek zanneden ve 
fidan dikmek ile de işin bittiğini düşünenler yüksek makamlarda iseler yüklü programlar ile 
işleri içinden çıkılmaz hale getirebilirler. Program miktarlarının merkezde değil bizzat 
uygulayıcı birimler tarafından (taşrada) belirlenmesi uygulamanın başarısı açısından daha 
faydalı olacaktır. Aksi halde programı tamamlama gayreti ile vatandaşın hayvan otlattığı 
fiili meraya dikilen fidanların gece sessiz ve gizli yapılan çalışmalarla bir kaç hafta içinde 
tamamen söküldüğüne şahit olabiliriz.

Çapa ve Ot Alma Yapılmalı Sık ise Seyreltilmeli
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Otlatmaya karşı koruma yapmalıyız. Yoksa 
yukarıda görülen manzara (11 yıl önce dikilmiş bir saha) 

kaçınılmaz sonuç olacaktır. Bekçi yoksa çoban
 teli rahalıkla aşıp hayvanlarını sahaya koyar. 

 Ormanı dikenli tel değil sevgi korur diye boşuna dememişler,
 Tel ihatanın sadece başıboş hayvanlar ile 

    sahanın koruma altında olduğuna dair
mahkemelerde delil olma faydası vardır

Gezici hayvancılığın yoğun olduğu bir yerde mülkiyet orman bile 
olsa başlangıçta müthiş bir dirençle karşılaşırız. Her şeye rağmen 
fidanlarımızı dikmiş olsak bu sefer de koruma sorunu karşımıza 
çıkar. Sahayı koruma işini başarıp bakımını da tekniğine uygun 
yaparak fidanları gölgesinde oturulacak hale getirince dikim 
sırasında karşı çıkan vatandaşlar iyi ki bizi dinlemediniz diye 
memnuniyetlerini belirtirler. Bütün bunlar kulaktan kulağa 
anlatılan uydurma hikâyeler değil bu işlerde çalışan 
meslektaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarının bizzat yaşadıkları 
gerçeklerdir. 

Her şey tekniğine uygun olarak yapılmış ve koruma sorunu da çözülmüş ise sonuç böyle güzel olur, 
çalışmayı yapan meslektaşlarımız ve çalışma arkadaşlarının bütün yorgunluklarını alıp gider.

Projeyi uygulama aşamasında ise ilk yapacağımız iş ağaçlandıracağımız, 
rehabilite edeceğimiz veya erozyon kontrolü çalışması yapacağımız sahayı, 
projesini elimize alıp güzelce bir gezmektir. Olur ya proje yapan 
meslektaşımızın gözünden kaçan bir şey olmuş olabilir. Yanlış fidan türü, 
yanlış ekipman kullanımı veya yanlış çalışma tekniği gibi. Ya da rehabilitasyon 
yapılacak bir saha ağaçlandırmaya konu edilmiş olabilir veya kadastroda 
tapulu orman olan ve ağaçlandırmaya müsait bir saha sırf amenajman 
planında ziraat rumuzu ile görünüyor diye ağaçlandırma projesine konu 
edilmemiş olabilir. Bazen de projede 200 bin metre teras gösteriliyor ve ihale 
ediliyor gerçekte ise 50 bin metre teras çıkıyor. Sonra işi alan müteahhit ile 
mahkemelik duruma geliniyor. Etüt-proje aşamasında toprak derinliği vb. 
veriler iyi incelenmediğinde bu tip sorunlar da yaşanıyor. Tamamen ot ile kaplı 
bir derede rusubat gelmediği çok net belli iken kuru duvar eşik yapılması 
isteniyor. Binlerce metreküp eşik yapılıyor aradan on sene geçiyor bir damla 
rusubat birikmemiş. Boşuna emek ve para. Ya da zemini tamamen kaya olup 
oyulması bitmiş bir dereye kafesli tel çit eşik veriliyor ve siz kazıkları bile 
çakamıyorsunuz. Kazıkları çakıp eşiği yapsanız ne olacak ki zaten oyulma diye 
bir olay kalmamış. Sel kontrolü amaçlı projelerde mecburiyet (can ve mal 
güvenliği) varsa ona bir şey diyemem. Sonra kazık ve telleri oraya getirmiş 
olan müteahhit ile didişip duruyorsunuz ya da o kadar malzemeyi boşuna 
almış olmasın diye risk alıp başka bir yerden iş vermek zorunda kalıyorsunuz. 
Yine proje tanzimi sırasında kadastro sınırlarına dikkat edilmemesi 
durumunda tahsis edilmemiş Hazine veya mera hatta şahıs arazilerinde 
çalışmak gibi uygulamada geri dönülmesi ekonomik, teknik ve zaman 
yönünden meşakkatli olan en büyük sorunlardan birini yaşayacağız demektir. 
Ya da YEY (yangın emniyet yolları) veya servis yolları, ulaşımı sağlayacak 
diğer yollara bağlanmamış olabiliyor. Çünkü sahadaki bütün yolların birbiri ile 
ve sonunda da ana ulaşım yolu ile bağlantısının olması yangın ve koruma dâhil 
her açıdan gereklidir.  Bütün bunları söylerken proje bir kenara bırakılıp 
uygulayıcı kendi doğruları ile uygulama yapsın demek istemiyorum. 
Uygulayıcı, projede önemli eksiklikler tespit etti veya herhangi bir çalışma 
projedeki pozlardan farklı bir poz ile yapılmak zorunda ise bunu ilgili 
birimlere aktarıp OBM Etüt Proje çalışanları ile birlikte yeni kararlar 
verilmelidir. Örneğin arazi hazırlığı veya herhangi bir çalışma mevcut pozlar 
ile yapılamıyorsa birim fiyat cetvelindeki başka bir poz ile değiştirilir ya da 
birim fiyat cetvelinde mevcut olmayan bir poz ile çalışma mecburiyeti var ise 
birim zaman analizi yapılarak çalışmaya devam edilebilir. Bu değişikliklerin 
ihaleden önce yapılması yaşanması muhtemel bazı problemlerin önlenmesi 
açısından önemlidir. Proje yapan meslektaşımız yaptığı çalışma ve 
değerlendirmelere göre hatalı karar verebilir, ancak hata tespit edildiğinde 
itirazları değerlendirmek ve yeni görüşleri dikkate almak zorundadır. Proje 
verileri sahanın özelliklerini yansıtmıyor ise toprak, iklim, kadastro durumu 
ve hangi amaçlı proje yapılacak ise tüm veriler yeniden gözden geçirilerek 
yeniden yapılacak revize proje ile tüm bu eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi 
uygun olacaktır.
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yeniden yapılacak revize proje ile tüm bu eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi 
uygun olacaktır.
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Kurak sahalarda ehrami karaçam, sedirden daha iyi.
İkisi de aynı yaşta olduğu halde ehrami karaçam 

bayağı fark atmış.

Meyilli ve toprak yapısı çok hafif sahada 
buror tipi teras yapılınca erozyon önlenecek yerde 

artmış.

 Bütün mesleklerde olduğu gibi mesleğimizde de bilgi çok önemlidir.  Bilgi eksikliği olan 
meslektaşımız taşrada teknik eleman ise Hazineden tahsis edilmiş ağaçlandırmaya uygun bir 
sahanın tahsisini iptal ettirmeye çalışır, merkezde teknik bir makamda ise çıktığı taşra 
gezisinde uygun bir sahadaki ağaçlandırma faaliyetlerini durdurur ve ilgili teknik elemana da 
olmadık laf söyler. Bunları laf olsun diye söylemiyorum yaşanmış anılardır. Bütün bu 
olumsuzlukların yaşanmaması için mesleğimizi sevmenin yanında hata yapmamıza engel 
olacak kadar bilgiyi de edinmemiz gerekmektedir. Örnekleri arttırabilirsiniz. Aşağıdaki 
fotoğraflarda yapılan çalışmalardan bazı tecrübeler bulacaksınız.

Toprak muhafaza projesi. Ama muhafaza etmek için önce 
toprağı  taşın altından yüzeye çıkarmak lazım, 

fizyolojik derinlik müsait olduğundan mecburiyet ve
 talep varsa rekreasyon amaçlı çalışma yapılabilirdi.  

Rehabilitasyon değil ağaçlandırma projesi yapılabilirdi 
çünkü sahadaki ağaç yoğunluğu buna daha uygun 

Ağaçlandırma değil rehabilitasyon projesi yapılabilirdi 
çünkü sahadaki ağaç yoğunluğu buna daha uygun, 

ya da sadece korumaya konu edlebilirdi

Erozyon kontrolü projesi yapılmış bir yamaç
 ama öngörülen terasın üçte biri bile yapılamıyor      

Erozyon kontrolü Projesinde dereye kafes tel eşik yapılması 
öngörülmüş ama gel de kazıkları kayaya çak çakabilirsen

 Sadece kaya kalmış bu yamaç ve derelerde ne teras ne de eşik yapabilirsin, proje yaparken dikkat edilmeliydi 
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Derenin tabanı kaya, oyulacak ne kalmış ki 
kazıkları zorlada olsa çakıp kafes tel eşik yapıyorsun, 

sel kontrolü projesi olsa belki bu kadar zahmete değecek 
bir mecburiyet vardı diyebilirdik 

11 yıllık kuru duvar eşikte bir damla bile rusubat birikmemiş,
 diz boyu otun olduğu bu tip derelere ne gerek vardı 

kuru duvar eşik yapmaya boşuna emek ve para harcamaya, 
dere ot ile örtülü ise akıntı yok veya çok önemsiz demektir

Ağaçlandırmada ve erozyon kontrolü çalışmasında projeyi sahaya aynen yansıtmak 
başarı için önemlidir. Tabi uygun proje türü seçilip çalışmaya konu sahanın toprak, 
iklim vb. şartları iyi etüt edilerek projesi tanzim edilmiş ise. Mesela anakaya, toprak 
derinliği, meyil ve iklim şartlarının müsait olmadığı bir yerde endüstriyel 
ağaçlandırma projesi yapılmış ise mutlaka bir proje revizesi yapılması gerektiği 
bilinmelidir. Ya da bütün şartların endüstriyel veya üretim amaçlı ağaçlandırma için 
müspet olduğu birinci bonitet saha için yeşillendirme amaçlı proje yapılmış olabilir. 
Yine ağaçlandırma projesi yapılacak yerde çok daha pahalı çalışmaya konu olan bir 
erozyon kontrolü projesi yapılmış olabilir. Can ve mal güvenliği söz konusu değilse 
erozyon kontrolü projelerinde önerilen pahalı çalışmaların tekrar irdelenmesi uygun 
olacaktır.  Anakaya, toprak yapısı ve derinliği, bakı, rakım, meyil vb. konularda biraz 
bilgimizin olması bizi ancak yıllar sonra farkına varacağımız geri dönülmesi zor olan 
bir hatadan ve gereksiz masraftan kurtarabilir.  

    Endrüstiyel ağaçlandırma projesine ne kadar uygun? Erozyon kontrolü yerine ağaçlandırma projesi 
yapılabilirdi

33 yaşını geçmiş ve çubuk gibi kalmış akasya ve dişbudakların arasına karaçam ve sedirleri iyi ki dikmişler,
akasya vb. yapraklılar derin toprak ister onun için özellikle yazı kurak geçen ve toprak derinliği yetersiz olan 

bölgelerde toprağın biriktiği dere içi ve şevlerin haricinde bu tür yapraklıları dikmek çok uygun değildir 

Toprak profili incelenmeden yapılan arazi hazırlığı (alt toprak işlemesi yapılmadan pulluk ile teras yapılmış) 
sonunda dikilen kızılçamlarda 21 sene sonra büyüme durmuş ve sekonder olarak böcek zararları başlamış,

toprak profili incelenseydi 25-30 cm. den sonra köklerin işleyemeyeceği marn tabaka olduğu ve bunun mutlaka 
patlatılması gerektiğinden ekskavatöre bağlı kazıcı ile derin dikim çukuru açarak ya da tabaka sertliği ve kalınlığı 
daha az olan yerlerde dozere bağlı tekli riper ile marn tabaka patlatıldıktan sonra yine traktöre bağlı pulluk ile 

teras formu verilmesi önerilirdi, çünkü patlatılacak kalınlıkta olan marn tabakanın altında toprak yine devam ediyor, 
marn anakaya kesintisiz olarak profil derinliği boyunca aşağıya doğru devam etseydi böyle bir sahayı sadece 

korumaya alarak sahadaki mevcut çalı, ağaççık ve ağaç gibi toprak isteği yönünden kanaatkar türlerin daha yoğun
 olarak gelmesini sağlamaktan başka yapacağımız bir şey yoktu.

Ağaçlandırma çalışmalarında, sahanın bulunduğu yerdeki ya da en yakınındaki doğal 
türlerin neler olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Kullanacağımız fidanların bu türlerden 
ve çalışma yapacağımız saha ile aynı ekolojik koşulları taşıyan meşcerelerden toplanan 
tohumlardan olması başarı için önemlidir. Tabi endüstriyel amaçlı çalışmalar da döl 
denemelerinde test edilmiş en iyi ailelerden (ağaçlardan) tesis edilen genotipik tohum 
bahçelerindeki tohumlardan üretilen fidanları kullanmamız gerekir. Uygun genotipik 
tohum bahçesi tohumu bulunmayan yerler için görünümü ve gelişimi meşçeredeki diğer 
ağaçlara göre üstün olan seçilmiş ağaçlardan tesis edilmiş fenotipik tohum bahçesi 
tohumu kullanılmalıdır.
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Bu durum göz önüne alınarak Çz, sahil çamı ve Pinus Radiata kadar hızlı 
gelişme yapamayan ama geniş alanlarda yoğun üretim amaçlı ağaçlandırma 
çalışmaları yapılan Çk, S, Çs gibi türler için de genotipik tohum bahçelerinin 
kurulması uygun olacaktır derim.  Bu süreç uzun sürecek olduğundan ilk 
aşamada fenotipik tohum bahçeleri kurularak oralardan toplanan tohumları 
kullanabiliriz. Tabi fenotipik tohum bahçeleri kuruluncaya kadar da tohum 
meşçerelerinden elde edilen tohumlar kullanılabilir. Ağaçlandıracağımız 
sahanın rakımının, en yakınındaki doğal olarak yetişen ormanlık alanlardan 
daha yüksekte olmamasına dikkat etmeliyiz. Hiçbir orman ağacının 
yetişemeyeceği alpin zonları çalışmaya konu edilmemelidir. Saha ve tür 
seçiminde tabiatı örnek almak başarılı çalışmanın ilk adımıdır. Daha önce 
erozyon kontrolü projesi yapılarak çalışılmış bir sahada toprak taşınımı, 
otlandırma vb. çalışmalar ile durdurulmuş ve stabilite sağlanmış ise iklim ile 
toprak derinliği ve toprak yapısı müsait olması halinde ağaçlandırma projesi 
yapılarak yeşillendirme, rekreatif, hidrolojik ya da şartlar çok iyi ise üretim 
amaçlı ağaçlandırma çalışması bile yapılabilir. Yalnız buradaki sahanın daha 
önce çalışılmış olan erozyon kontrolü gerçekleşmesinden düşülmesi gerekir. 
Aynen revize projelerdeki çalışmaların daha önce yapılan gerçekleşmelerden 
düşülmesi gerektiği gibi. Aksi halde ülke alanından daha fazla sahada çalışılmış 
gibi bir verimiz olur. Endüstriyel veya yoğun üretim amaçlı ağaçlandırmalar 
haricindeki tüm ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında ekosistem 
önceliğine dikkat edilmesi gerektiğinden diri örtü temizliği yapılmasına gerek 
olmadığı gibi sahaya doğal olarak gelen türlerin tamamının korunması doğayı 
taklit etme, doğaya uygun ormancılık tekniği ve ekolojik denge açısından daha 
uygun olacaktır. 

Orijin farklılığı veya doğal yetişme ortamı olmayan yere dikilen fidanlarda böcek zararı veya büyüme sorunu olabilir, 
yalnız şehirlerdeki park bahçe veya rekreasyon amaçlı çalışmalarda sulama vb. önlemler ile bazı sorunlar aşılabiliyor-
sa da arazide yapılan çalışmalar da soldaki resimde görüldüğü üzere sedir için optimum olmayan bir sahaya dikilen
sedir fidanlarına ikincil olarak arız olan sedir yaprak biti zararı görülmektedir sağdaki resimde ise yine sedir için

optimum olmayan bir sahada büyüme zorluğu çeken sedirler görülmektedir   (toprak işlemesi de yeterli derinlikte 
yapılmadıysa sedirin işi daha da zorlaşacaktır)

Doğal orman sınırını çizmiş artık üst sınırı zorlamak boşa emek ve para harcamak demektir, 
          bırakalım oralarda da hayvanlar otlasın da ormanı rahat bıraksınlar  

Derelerdeki rusubat akıntısını ve oyulmayı yamaçta yaptığımız çalışma ile 
durdurabiliyorsak ayrıca dere içinde eşik vb. yapılar yapmaya gerek olmayabilir 
(sel kontrolü amaçlı projelerde bu önerim geçerli değildir). Ancak yamaç ıslahı 
yapıldığı halde akıntı ve oyulma yine de devam ediyor ise eşikler başta olmak üzere 
dere büyüklüğüne göre gerekli yapılar inşa edilir. Yalnız, dere içindeki çalışmaları 
program ve projelerde metre bazında almak daha uygun olacaktır. Yamaçlarda 
çalışma yapmadan sadece dere içine yapılan birkaç eşik ile binlerce hektar sahada 
erozyon kontrol çalışması yapılmış göstermek gerçeklere gözümüzü kapamak 
demektir. Aynı olay mera ıslah çalışmalarında da yaşanmaktadır. Bilindiği gibi mera 
ıslahında en önemli olay münavebeli otlatma ya da iyice bozulmuş sahalarda tohum 
ekimi ile rehabilite amaçlı ot takviyesidir. Bunun için de orada yaşayan vatandaşları 
razı etmek önemlidir. Bilmiyorum şu ana kadar razı eden oldu mu? Bir çeşme, bir 
gölgelik, birkaç kaşınma kazığı ve çoban barakası yaparak birkaç bin hektar merayı 
ıslah ettik demek ne kadar doğrudur? Program, proje ve gerçekleşmelerde çeşme, 
gölgelik, kaşınma kazığı vb. tesislerin adet olarak verilmesi uygun olacaktır.

Yamaçta yapılan çalışma başarılı olunca ayrıca dereleri ıslah edeceğiz diye uğraşmamıza gerek kalmaz
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Bir gölgelik yapınca bin hektar merayı ıslah ettik demek 
ne kadar doğru

Daha öncede bahsetmiştik erozyon kontrolü çalışmasında gönüllü olduklarını 
belgelememiz halinde vatandaşa ait arazilerde hem su hem de rüzgâr erozyonu 
çalışması yapabiliriz. Böylece toprağı muhafazada çok önemli olan saha 
bütünlüğünü sağlamış oluruz. Erozyonda, ülke toprağının akıp gitmesini önlemek 
esas amaç olduğundan orman, mera, hazine ya da vatandaşa ait olmasının bir farkı 
yoktur. Önemli olan vatan toprağının yerinde tutulmasıdır. Mülkiyeti orman veya 
Genel Müdürlüğümüze tahsis edilmiş bir saha ise meyilli arazilerde yapacağımız 
seki teraslara yöreye uygun türleri Genel Müdürlüğümüz, tapulu şahıs arazilerine 
ise sahipleri istedikleri ve yörede yetişebilecek her türlü meyve fidanını dikebilir.  
Teras şevleri de her türlü gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkiler veya yabanıl 
meyveler ile değerlendirilebilir. Buradaki en büyük sorun çalışmaya konu edilecek 
saha içinde arazisi bulunan vatandaşların başka bir ilde veya yurt dışında yaşıyor 
olmasıdır. Bu durum bütünlüğü bozan en büyük etkendir. Kendi ekip dikmediği 
gibi kiraya da ya vermiyor ya da memlekete hiç uğramadığı için kiralamak 
isteyenler muhatap bulamıyor. Yıllarca ekilmeden veya dikilmeden boş duran 
araziler milli ekonomi için bir kayıp değil midir? Belli bir yıl ekilmeyip veya 
dikilmeyip boş kalan arazilerin Devletin tasarrufuna geçmesi veya ekecek veya 
dikecek olan ama arazi bulamayan diğer vatandaşlara kiralanmaları için zorlayıcı 
bir mevzuatın gündeme alınması iyi olmaz mı? Taşrada çalışan hemen her 
meslektaşımız köyünü yurdunu terk edip bir daha hiç gelmemiş ya da çok seyrek 
gelmiş vatandaşlara ait tarlaların yıllarca atıl vaziyette durduklarına ve halen de bu 
şekilde kaldıklarına şahit olmuştur. Yine saha içinde mevcut bütün yabani ağaç ve 
ağaççıkları gerek Genel Müdürlüğümüz gerekse vatandaşlar aşılayarak gelir 
getirici veya yabanıl meyveli türler eylem planlarına konu edilebilir. Vatandaşın 
yaptığı çalışmalar aynı zamanda 5000 köye 5000 gelir getirici, badem, ceviz, tıbbi 
aromatik, yabanıl meyveler vb. mevcut ya da yapılacak eylem planlarına dâhil 
edilebilir. 

Sadece dere ıslahı ile yüzlerce hektar sahada erozyon
kontrolü çalışması gerçekleştirdik demek doğrumu?
(havzanın ürettiği suyun akışını düzenleyip yıkıcı 
enerjisinin azaltılarak sel ve taşkınları önlemeye 

yönelik çalışmalar bundan istisnadır)

Çünkü biliyoruz ki bazı bölgelerde vatandaşımız mülkiyeti orman 
olan bir yere kurulacak ceviz, badem vb. gelir getirici türlere 
mülkiyet konusunda ilerde belirsizlik olabilir endişesi ile sıcak 
bakmadığından 5000 köye 5000 GGT ile verilen programların 
gerçekleşmesinde sorun yaşanması muhtemeldir. Vatandaşımızı 
özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşımızı tanımak başarılı 
sonuç almak için çok önemlidir. Onların böyle bir uygulamaya ne 
tepki vereceğini onlarla yıllarca içli dışlı olmuş meslektaşlarımızdan 
başkası nasıl bilecek? Eylem planları bir ihtiyaç var ise yapılmalıdır. 
Maalesef belirli makamda olanların aklıma bir fikir geldi hemen 
eylem planı yapın demeleri ile ilgili Dairesince yapılan eylem 
planlarının ne kadar uygulanabilir olduğunu taşradaki 
meslektaşlarımız gayet iyi biliyorlar. Her OBM nün kendi ihtiyacına 
göre eylem planını yapması daha uygun olacaktır. Çünkü eylem 
planına muhatap olan vatandaşların uygulama esnasında 
gösterecekleri reaksiyonu o bölgede çalışan meslektaşlarımız daha 
iyi bildiklerinden başarılı sonuç almak mümkündür. Bölgelerdeki 
sosyal, ekonomik, iklim, ekolojik ve hatta pazarlama imkanı 
farklılıklarından dolayı Ülke geneli için yapılan eylem planları ile 
verilen programların gerçekleştirilmesinde sıkıntıya düşülme 
ihtimali vardır. Rüzgâr erozyonuna maruz yerlerde ise tarla 
sınırlarına, Genel Müdürlüğümüz tarafından rüzgâr yönüne dik 
olarak arazi hazırlığı yapılan yerlere yine Genel Müdürlüğümüz ya 
da talep etmeleri halinde tarla sahipleri tarafından ibreli, yapraklı 
veya meyveli meyvesiz her türlü fidan dikilebilir. Proje ve 
programlarda su erozyonu çalışması hektar, rüzgâr erozyonu 
çalışması ise kilometre olarak verilmelidir.

Vatandaşlara ait arazilerde yapılan çalışmalarla verimli kiraz bahçeleri tesis edilerek alternatif geçim kaynağı ile 
gezici hayvancılığın orman üzerindeki yoğun baskısı hafifletilmiş ve arkada görünen önceden programa alınama-

yan karaçam sahası tensil programına alınarak çalışma başarıyla sonuçlandırılmıştır
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Bu çalışma başarılı olunca fotoğrafta geri planda görünen şahıslara ait erozyona maruz boş arazilerde de
vatandaşlar kendi imkânları ile kiraz bahçeleri tesis ederek hem erozyonun önlenmesine hem de ekonomiye

katkı yapmış ve ileride programa alınacak ormancılık faaliyetlerimizin daha rahat yapılmasına imkan doğmuştur

İlk dört fotoğrafta görülen çalışmalar ağaçlandırma yönetmeliğimiz o zaman için müsait olmadığından çok küçük
bir dış kaynaklı proje kapsamında yapılmıştı, şu anki ağaçlandırma yönetmeliğimiz buna cevaz verdiği için son iki

fotoğrafta görülen çalışma ise yine vatandaşa ait arazilerinde bulunduğu (tabi vatandaşların da kabul etmeleriyle)
Orman, Hazine arazisi ve Mera nın olduğu bir yamaçta entegre olarak daha geniş sahalarda örnek bir erozyon

kontrolü çalışması olup ilerde yapılacak bu tip faaliyetler için model olması bakımından önemlidir

Rüzgar erozyonunun etkisini azaltmak amacıyla hâkim rüzgar yönüne dik olarak yöreye uygun ibreli yapraklı 
karışımı ile tesis edilen rüzgar perdeleri aynı zamanda ürün artışına da imkan sağlamakla kalmayıp yeşil bir
doku da oluşturmaktadır, burada da arazi sahipleri rüzgar perdesi amaçlı gelir getirici türleri dikebilirler

Sel kontrolü çalışmalarında topoğrafik yapının yanında iklim 
karakteri de önemlidir. Yağışın 2000 mm olduğu Karadeniz 
Bölgesi ile yağışın daha düşük olduğu iç bölgelerdeki çalışmanın 
aynı olması düşünülemez. Karadeniz Bölgesinde yağış sonucu 
oluşan suyun birikmesine fırsat vermeden her mevsim temiz ve 
açık tutulan derecik, dere ve ırmaklar vasıtasıyla güvenli bir 
şekilde denize ulaştırılması gerekir. Yağışın daha az olduğu 
yerlerde ise tutabiliyorsak yamaç yüzeyinde, ikinci aşamada 
derecik, dere ve ırmaklarda elimizden geldiğince yavaşlatıp 
durdurmaya çalışmalıyız. Son olarak ta birikeceği yere taşkın 
yapmadan güvenli olarak varmasını sağlayacak tedbirleri 
almalıyız. Doğal olarak sel kontrolünde sadece Genel 
Müdürlüğümüz değil DSİ Genel Müdürlüğüne de iş 
düşmektedir. Yukarı havzalardaki yamaçlar ile derecik ve 
küçük derelerde Genel Müdürlüğümüz, orman içi bile olsa 
büyük dere ve ırmaklar ile orman harici aşağı havzalarda DSİ 
nin çalışması ve bu işin koordineli yapılması başarılı sonuçların 
alınmasını sağlayacaktır. Nasıl ki yağışın çok olduğu bölgelerin 
üst havzasında suyu yamaçta mümkün olduğunca tutmaya 
çalışmamız gerektiği gibi şiddetli sağanaklar nedeniyle taşkın 
ve sel olması ihtimaline karşılık yıllık yağışın daha az olduğu 
bölgelerde de özellikle alt havzadaki derelerde suyun rahatça 
akmasını engelleyici materyalin temizlenmesine de dikkat 
etmeliyiz.
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Sel kontrolü projeleri gereği yapılacak en önemli çalışmalardan biri de (özellikle yıllık yağışın çok yüksek veya
şiddetli sağanak yağışların etkili olduğu bölgelerde) taşkınlara sebebiyet vermesini önlemek için dere içinde 
bulunan ve suyun rahatça akmasına engel olan her türlü materyalin gecikmeden dereden kaldırılmasıdır    

Tabî yağışın daha az olduğu bölgelerde ise suyun öncelikle yamaç, derecik veya derelerde tutulması sağlanmalıdır,
 yağışı çok olan bölgelerin yukarı mikro havzalarında da aynı işlemi yapmanın faydalı olma ihtimali gözden

uzak tutulmamalıdır 

Mera proje ve programları konusunda bazı karışıklıkların giderilmesi 
önemlidir. Tescilli meralar Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü uhdesinde olduğu için Genel Müdürlüğümüzce mera ıslahı 
çalışmasına konu edilmesi mümkün değildir. Ancak erozyon söz konusu ise 
Genel Müdürlüğümüze tahsisi alınıp erozyon kontrolü çalışması yapılabilir. 
Orman içi mera, yaylak, kışlak vb. sahaların ise kadastrosunun iyi tetkik 
edilmesi gerekir. Kadastroda orman ise buralarda mera ıslahı değil 
ağaçlandırma veya erozyon kontrolü gibi ormancılık faaliyetleri yapmak 
zorundayız. Bu tip yerlerde mera ıslah çalışması yapmamız söz konusu 
olamaz. 

Kadastroda orman olmayıp ağaçlandırmaya müsait ya da erozyon söz konusu 
olan hali bir arazi ise Genel Müdürlüğümüze tahsisi alındıktan sonra her türlü 
ormancılık faaliyetini yapabiliriz. Ancak yöredeki vatandaşlar bu sahada 
yoğun otlatma yapıyorlar ve mera olarak kullanmak istiyorlarsa herhangi bir 
ormancılık faaliyeti yapmak amacı ile Genel Müdürlüğümüze tahsis ettirmek 
uygun olmaz. Hem koruma sorunu yaşarız hem de vatandaşın yapılmakta 
olan veya yapılması muhtemel ormancılık faaliyetlerimize olumsuz bakmasına 
neden oluruz. Yöre halkı bu sahada mera ıslah çalışması yapılmasını çok 
istediği halde muhatap bulup yaptıramıyorsa, civardaki mevcut ormanlara 
veya ormancılık çalışmalarımıza olması muhtemel otlatma baskısını azaltmak 
adına Genel Müdürlüğümüzce mera ıslah projesi yapılıp programa alınabilir.

Tescilli mera ama hali perişan ne rehabilite edilmiş ne de 
münavebeli otlatma var.

Tescilli merada erozyon kontrolü çalışmasını biz yapmı   şız 
hem de esas yapması gerekenlerin nazını çekerek

Vatandaş mera olarak kullanmak istiyorsa yukardaki  
ormanı korumanın hatırına aşağıdaki hali arazi mera 
olarak kalabilir ve gerekirse mera ıslahı da yaparız 

Şimdiye kadar mera olarak kullanılan yukardaki sahayı 
tescilli orman olduğu için mera ıslahı projesine konu etmek 

mevzuata uygun değildir
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25- 30 yaşına gelmiş meşeler hala birkaç metre boy ve 6-7 cm çapta ve birde koruya tahvil proğramına alınmış

Meşede koruya tahvil konusuna ağaçlandırmayı ilgilendiren kısmı itibariyle değinmek 
istiyorum. Koruya tahvil programına alınacak sahaların seçimi gerek tür gerekse iklim 
açısından çok önemlidir. Aksi halde 30 yaşına geldiği halde hala 2-3 metre boyunda 6-7 cm 
çapındaki meşelerin olduğu bir sahayı koruya tahvil programına alırsak adam olacak diye çok 
bekleriz. Peki, bu sahalarda ne yapalım derseniz, eğime göre değişen aralıklarla olmak üzere 
4-6 metre de bir tesviye eğrisine paralel ekskavatör ile buror tipi arazi hazırlığı yaparak o 
yöredeki ya da en yakın ormanlardaki ibreli türler hangileri ise o fidanları dikerek 
ağaçlandırırız. Teras aralarındaki meşelere de hiç dokunmayıp kendi haline bırakırız. Karışık 
ormanın abiyotik ve biyotik zararlılara karşı en dayanıklı orman olduğunu söyleyen biz 
ormancılar değil miyiz? Karışık ormanın flora ve fauna zenginliğine katkısı yanında 
ekosistemin dengelenmesinde de olumlu etkisi olacaktır. Dikilen ibreliler belli bir yaşa gelince 
aradaki meşelerin türü ne olursa olsun tahrik amaçlı sürüm yapılabilir. Böylece ibrelilerin 
arasındaki meşeleri öncekine göre biraz daha geliştirmiş oluruz. Bazı meslektaşlarım, dozer 
ile tam alan canlandırma sürümü yaparak köklerin tahriki ile daha iyi gelişmiş meşe 
meşçereleri kurabiliriz buna ne gerek var diyorsa bu şekilde oluşacak meşçere koru değil 
baltalık meşçeresi olup koruya tahvil programından çıkarılmalıdır deriz.  

Ekskavatör ile buror tipi arazi hazırlığı yapıp yöreye uygun ibreli türleri dikerek koruya tahvili, tür değişikliği ile
  yaparız ve sahadaki diğer meşelere de dokunmayıp ibreli ve yapraklı karışımı sağlıklı ormanı kurmuş oluruz

Ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü çalışmalarında potansiyel 
saha tespiti önemli bir konudur. Ormancılık çalışmaları tekniğine uygun olarak 
yapıldığını düşündüğümüz potansiyel saha tespitinin amenajman planlarındaki 
22 nolu tablolardan farklı olmasına amenajman planı ya da kadastro çalışması 
yapanların çalışma yöntemlerinin etki etmiş olması mümkündür. Plan yapımı ya 
da kadastro ölçümü sırasında doğal ormanın üstündeki alpin zon kadastro 
çalışmasında orman sınırı içine alınmış veya plan yapımında bu tip sahalar OT 
kabul edilerek 22 nolu tablo içinde yer alan sahalardan gösterilmiş olabilir. Ya 
da doğal orman yayılış alanı içinde kaldığı halde ottan başka hiçbir bitkinin 
yetişemediği toprak derinliğinin olmadığı sahalar ile geniş taşlık kayalıklar yine 
22 nolu tablo içinde gösterilmiş olabilir. Bu sahalar, rakımı yüksek alpin zonu ya 
da tamamen taşlık kayalık veya ottan başka herhangi bir bitkinin 
yetişemeyeceği toprak derinliği olmayan hiçbir ormancılık faaliyetinin 
yapılamayacağı sahalardan olduğu ve erozyon kontrolü çalışmasına da gerek 
duyulmadığı için potansiyel saha tespitine konu edilemediğinden potansiyel 
saha miktarı, 22 nolu tablolar ile kadastrodaki miktardan az çıkmış olabilir. Bu 
tip sahaların kadastro ve amenajman planlarında ormandan tamamen tecrit 
edilerek erozyon kontrol tehlikesi de yoksa hayvan otlatılmasına açılarak 
mevcut ormanlar ile potansiyel ağaçlandırma sahaları ve erozyon tehlikesi 
muhtemel bütün sahaların otlatmaya kesinlikle kapatılması ormanlarımızın ve 
topraklarımızın korunması açısından faydalı olacaktır. Plan kadastrodan önce 
yapılmış ise 22 nolu tablo içinde tescilli mera, Hazine arazileri hatta vatandaşa 
ait sahipli yerler bile olabilir. Ayrıca potansiyel saha tespiti Amenajman Planının 
son uygulama yıllarına rastladı ise ormanın aktüel durumunda büyük 
değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Örneğin verimsiz bir saha hayvan baskısı 
kalmadığı için belli bir kapalılığa ulaşmış olabilir. Eğer potansiyel saha 
tespitlerinin tekniğine uygun yapılmadığı şeklinde bir düşünce varsa, orman 
kadastrosu, amenajman planı ve potansiyel saha tespiti yapan meslektaşları bir 
araya getirip uzlaştıramıyorsak potansiyel saha tespitlerinin yeni baştan 
yapılmasından başka çözüm yolu olduğunu zannetmiyorum. Potansiyel saha 
tespitleri, yeterli araç-gereçle donatılmış uzman ekiplerce yapılmalıdır. Bu 
ekipler, sahaları mülkiyet ve teknik yönden inceleyerek sınırlarını sayısal olarak 
tespit edip rapora veya ön etüde bağlamalıdır. Ülkemizin Arazi Sınıflaması 
(yerleşim yeri, merası, ormanı, tarım alanı, sanayi alanı tespiti) yapılıp Kadastro 
çalışması da bitirilmiş olsaydı belki bu gün potansiyel sahanın yanında yayla ve 
2B de dâhil meslektaşlarımızın boğuşmakta olduğu bir sürü gereksiz sorun 
asgariye inecekti. Çünkü halen fiiliyatta 2B olup ta resmiyette 2B kapsamında 
olmayan sahalar ile yayla sorunu meslektaşlarımızın başını ağrıtmaya devam 
etmektedir. Bunların yanına yangını da eklersek teknik çalışmaların yanında bu 
kadar sorun (ki ormanda gezerken fırtına nedeniyle başına düşen ağaçtan zarar 
görenlerin hesabı bile Şef' e sorulmaktadır) ile uğraşan meslektaş ve çalışma 
arkadaşlarının hala ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışmalarını takdir 
etmemek mümkün değildir. 
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Ormanın üstünde kalan alpin zon, kadastro veya amenajman planında orman sahasıymış gibi gösterilmiş olabilir

Orman, sınırını teknik olarak çizmiş ama biz buna
kadastro ve planda ne kadar uymuş olabiliriz

       Orman içinde ama sadece kayalık olduğu için hiçbir 
ormancılık faaliyeti yapılamaz fakat kadastro ve 

planda orman olarak tespit edilmiş 

Yine orman içinde kaldığı halde kayalık olduğundan herhangi bir ormancılık faaliyeti yapılması mümkün değildir, 
bu nevi sahalar korunarak bitki örtüsü geliştirilerek yaban hayatı için uygun yaşam alanları oluşturulabilir, 

hukuken  orman sayılan yer olabilir ancak kayalık olduğundan silvikültürel olarak herhangi bir ormancılık faaliyeti 
yapılması mümkün değil

Tapulu arazisinde orman ağacı olan vatandaşlarımızın probleminden bahsetmek 
istiyorum. Tapu iptal davası ya da özel ormanın bitmez tükenmez prosedürleri 
sahiplerini canından bezdiriyor. Bu sıkıntıları yaşamak istemeyen özellikle orman içi ve 
civarı yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız tapulu arazisine doğal yoldan gelen 
fidanları geceleri sökmek zorunda kalıyor. Tapulu arazisinde istediği gibi tasarruf 
edebilseydi böyle bir şey yapmak zorunda kalmayacaktı. Büyüyen ağaçların arasına güzel 
bir de ev yaptıracaktı. Adamın geniş bir arazisi var, fabrika yaptıktan sonra kalan yere 
fidan dikmiş orman olmuş. Özel orman statüsüne girince eli kolu bağlanıyor. Üretimi 
artırmak için yeni bina yapacak hayır yaptıramazsın sadece orman olarak 
faydalanabilirsin diyoruz. Plan yaptıracaksın, kafana göre kesemezsin diye emirleri arka 
arkaya sıralıyoruz. Vatandaş o sahaya fidanı diktiğine dikeceğine pişman oluyor. Bu 
sistem, ormanları korumak yerine aslında yeşil alanların artmasına engel ama bunun 
kanun ile çözülmesi gerektiğinden Genel Müdürlüğümüzün eli kolu bağlı ve kanun 
çıkarılmadan çözüm yolu bulunması da mümkün değil, bu konunun yasal olarak 
düzenlenmesi şarttır. Neden engel? Ormana yakın yerlerde yaşayan vatandaş tarlasına 
doğal olarak gelen fidanları koruyacaktı. Ormana yakın veya uzak nerede olursa olsun ve 
saha büyüklüğü ne olursa olsun vatandaş kendi arazisine istediği fidanı gönül rahatlığı ile 
dikecekti. Çünkü ilerde tapu iptal davası ya da plan yaptıracaksın, kesemezsin, 
satamazsın vb. bağlayıcı ve zorlayıcı yaptırımlar olmayacaktı. Ne diyor vatandaş, biz 
arazimizdeki fidanları koruduk cezalandırıldık, tarlamızdan olduk, fidanları korumayıp 
kesenler bu işten karlı çıktı onlar tarlalarını kaybetmediler onlara tapu iptal davası filan 
açılmadı diye sitem ediyorlar. Haklı değiller mi? Korumayıp fidanları yok edenlerin 
arazileri ellerinde kaldı. Fidanları koruyup büyütenler ile arazisine fidan dikenler veya 
dikilmesine razı olanlar arazilerinden oldu. Yeşili seven vatandaş belli bir saha 
büyüklüğünü geçmiş arazisine fidan dikmiş ise özel ormanın bitmez tükenmez 
prosedürüne maruz kaldı. Aslında arazi büyüklüğü ne olursa olsun özel ormana hiç 
karışmayalım derim, yok karışmadan olmaz deniyorsa, vatandaşın işletmecilik 
yapmasına değecek belli bir büyüklük alt sınır olarak alınamaz mı? Ülkemizdeki özel 
orman alanı miktarının ekolojik dengeyi etkileyecek seviyede olmadığını biliyoruz. Özel 
ormanların görsel veya yeşillik amaçlı kalması isteniyorsa sahibine de bunun bedelinin bir 
şekilde ödenmesi gerekmez mi? % 6 dan fazla yapılaşma izni verilmiyorsa % 94 lük 
kısmından sağlayacağı faydanın bir şekilde tazmin edilmesi adil olmanın gereği değil 
midir? Yüklü programların verildiği seksenli yılların başında vatandaşın tapulu arazisine 
Genel Müdürlüğümüz tarafından fidan dikilmiş daha sonra da fidanlar biraz büyüyünce 
aynı vatandaşlara tapu iptal davası açılmış. Fidanları bir şekilde yok edenlere öyle bir 
uygulama olmamış ve onların tarlaları ellerinde kalmış halen ekip biçiyorlar. Fidanları 
sökmeye kıyamayanlar ise açılan tapu iptal davaları sonucu tarlalarından oldular. Yeşili 
seviyoruz ormanı katlettirmeyiz derken ormanı sevenlerin sevgisini katlediyoruz. Bu 
uygulamada meslektaşlarımız değil acele değişmesi gereken mevzuat sorumludur. 
Çünkü meslektaşlarımız tapu iptal davası açmazsa hem görevini yapmamış hem de sanki 
ormanı peşkeş çekmiş gibi algılanacaktır. En azından şimdiki kadastro yönetmeliğinde 3 
hektarın altındaki tapulu araziler ağaçlandırılmış olsa dahi orman olarak 
sınırlandırılmamaktadır. Bunu 3 hektarın üstü için de müspet bir başlangıç olarak kabul 
edemez miyiz? 
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Birkaç sene hayvan girmeyince orman içi ve bitişiğinde vatandaşa ait araziler kendiliğinden ağaçlanmış oluyor

Öncelikle özel ağaçlandırma, hatıra ormanları, yol kenarı ağaçlandırmaları ve dış 
kaynaklı projeler ile ilgili bazı sorunları paylaşmak uygun olacaktır.
Orman sahasından verilen özel ağaçlandırmaların başarısı ile vatandaşın kendi 
arazisine yaptığı özel ağaçlandırmalar arasında kıyas edilmeyecek kadar fark var. 
Hazine arazilerinden gelir getirici tür için özel ağaçlandırma alanlar da kendi 
arazisinde yapanlar kadar olmasa da başarı için özen gösteriyorlar. Fakat 
ormandan alınan özel ağaçlandırmaların büyük bir miktarı başarısızlık nedeni ile 
iptal edilmektedir. Toprak ve iklim şartlarının müsait olduğu ve gerçekten bir 
şeyler yapmak niyetiyle alınan gelir getirici türler ile ormanlık alanda yapılan özel 
ağaçlandırma çalışmalarının önemli bir kısmını bundan istisna etmek 
zorundayım. Niyet gerçekten halis olup toprağın iyi işlenmesi, fidan seçimi, 
bakım, koruma ve sulamanın istenen seviyelerde olması halinde saha başarısızlığı 
söz konusu ( orman, hazine, sahipli ) olamaz. Hazine arazilerinde iptal işlemi 
daha az olurken vatandaşa ait arazilerde ise nerdeyse yok denecek kadar azdır. 
Ormandan verilen özel ağaçlandırma çalışmalarından iptal edilmeyenler de yine 
vatandaşın kendi arazisine yaptığı özel ağaçlandırma çalışmaları ile 
karşılaştırıldığında özellikle gelir getirici türler ile yapılan bazı istisnalar hariç 
istikbal vadetmemektedirler. Ormandan özel ağaçlandırma sahası alan 
vatandaştaki, ilerde mevzuatta bir değişiklik olurda benim kendi malım olur mu 
düşüncesi bu başarısızlıkta en büyük etkendir. Tabi masraf fazla olup işin içinden 
çıkamayınca da mevzuat gereği iptal edilmesi kaçınılmaz oluyor. Kendi arazisinde 
özel ağaçlandırma çalışması yapanlar ve özellikle de gelir getirici türler ile 
yapanlar hem kendi malı olarak hem de bu işi ilerde kendileri için önemli bir gelir 
kapısı gördükleri için daha bir özenle çalışıp yüz güldürücü sonuçlar 
almaktadırlar. Ormandan sadece tarım arazileri içerisinde kalmış küçük parçalar 
ile odun hammaddesine dayalı çalışan sanayi kuruluşları haricinde özel 
ağaçlandırma için orman sahası vermek uygun değildir diye düşünüyorum. Ancak 
toprak ve iklim şartları müsait ve sulanabilir bir orman alanı ise gelir getirici 
türler ile ciddiyetle bu işi yapabileceklere verilmesinde sakınca yok derim ancak 
tabi böyle olduğuna iyice kanaat getirdiğimiz zaman. 

Kendi arazisinde özel ağaçlandırma çalışması yapacak olanları da teşvik ve 
desteklemek hem orman için hem vatandaş için faydalı olacaktır. Hazine ye 
ait saha 1, 2, 3, ve 4. sınıf arazi ise özel ağaçlandırmaya konu edilemiyor. 
Çünkü gerek ekim gerek dikim yaparak tarım arazisi olarak 
değerlendirilmesinin Ülke ekonomisine katkısının daha fazla olacağı 
öngörülüyor. Genel Müdürlüğümüz ise ağaçları orman ağacı ve diğerleri 
diye ayırdığından orman ağacı olmayan fakat sahada çok güzel yetişip gelir 
getirecek olan örneğin kiraz ağacı gibi meyve ağaçlarını özel 
ağaçlandırmaya konu etmemize müsaade etmiyor. Bu ayrımdan bir an önce 
vazgeçilmesi özel ağaçlandırma talep eden vatandaşlarımıza hem alternatif 
hem de avantaj sağlayacaktır. Bu ayırımı kaldırmak ilk bakışta endüstriyel 
odun hammaddemizi sağladığımız orman ağaçlarının aleyhineymiş gibi 
görünse de özellikle orman içi ve bitişiğinde yaşayan vatandaşlarımıza, 
ormanlarımızın tahribinde en önemli etken olan gezici hayvancılığa yeni 
alternatif geçim kapıları açacağından uzun vadede ormanlarımızın geleceği 
için faydalı olacağı görüşündeyim. 

 Orman sahasından verilen özel ağaçlandırma (daha öncede dediğimiz gibi gelir getirici türler ile yapılan bazı
 istisnalar hariç) çalışmaları nedense kendi arazisinde yapanlarınki kadar bakımlı olmuyor

Niyet halis ise orman sahalarından verilen özel ağaçlandırmalarının da (özellikle gelir getirici türler) başarılı 
olduğunu görmek meslektaşlarımızı hem sevindiriyor hem de motive ediyor
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Armelleria (kök kanseri) hastalığına yakalanmış badem ağaçlarındaki durum yukarda görülmektedir, bu nedenle 
ormanlık alanlarda tesis edilecek özel ağaçlandırmanın başarılı olabilmesi için özellikle doğal türün meşe olduğu

sahalarda temizliğin iyi yapılması ve fidan aralarında fiğ ile kuru tarım yapılması büyük önem arz etmektedir, aksi 
halde meşeden bulaşan armelleria hastalığı tesisin heba olmasına sebebiyet verebilir  

Vatandaşın kendi arazisinde verilen özel ağaçlandırma (özellikle gelir getirici türler) çalışmaları çok başarılı

Hazineden verilen gelir getirici özel ağaçlandırmalarda da çalışmalar 
  tapulu araziler kadar olmasa da başarılı, ancak orman alanlarından         

verilen özel ağaçlandırmalar için aynı şeyi her zaman için söylemek zor

Bademler bol ve bereketli

Hatıra ormanları vatandaşa orman sevgisini aşılamak amacı 
ile gündeme gelmişti ancak şimdi tamamen reklam aracı 
olarak görülmekte olup herkes işlek ana yol kenarlarına 
reklam tabelası dikme peşinde. Fidandan çok tabela. Vatandaş 
dikeceğim diyor da nereye dikecek onun sıkıntısını 
meslektaşlarımız çekiyor. Korumak ayrı bir dert ondan haberi 
olan yok. Dikince iş bitti sanıyorlar. Çoğu zaman da büyük 
fidan dikilsin istiyorlar tutturmak ayrı bir dert. Küçük 
fidanların ileriki yıllarda büyük fidanlardan daha sağlıklı ve 
daha hızlı geliştiğini bir türlü anlatamıyoruz. Acelelerini 
anlamak mümkün değil. Bu nedenle “yol kenarlarına değil de, 
y ı l l ık  programlar ımız gereği  d ik im yapacağımız 
sahalarımızda, isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara hatıra 
ormanı adı ile saha belirlemek” uygulamasına ciddiyetle 
devam edilmesi faydalı olacaktır. Saha büyüklüğü tabela 
dikecek miktarda ise tabelayı da buralara dikerler. Ayrıca 
hatıra ormanı amaçlı fidan dikecek olan tüm kişi ve kuruluşlar 
buraya harcayacakları parayı, orman içi ve bitişiğindeki 
merası yetersiz köylerde yaşayan ve gezici hayvancılıkla 
uğraşan vatandaşları, ahır hayvancılığı ya da meyvecilik, 
arıcılık vb. geçim yollarına teşvik için harcarlarsa bizim için de 
orman için de en büyük hizmeti yapmış olurlar. Çünkü 
ormana baskı azalacağından mevcut ormanlar korunduğu gibi 
verimsiz ormanlar da kendiliğinden rehabilite olacaktır. 
Hatıra ormanı faaliyetleri dikim sezonunda yoğunlaştığı için 
meslektaşlarımızın fidanlarını dikeceği en uygun ve o kadar 
kısa olan dikim sezonu reklam amaçlı hatıra ormanı 
kurucularının telaşesi ile heba olmasın. 

İllaki büyük boylu fidan diye neden ısrar ediliyor acaba sonra kuruyunca küçükler ile tamamlama yapmak kaçınılmaz
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Yol kenarı ağaçlandırmalarında 100-150 metrede bir 50-100 
metrelik seyir aralıkları bırakılması ve özellikle yol kenarındaki 
görüntü kirliliği yapan yapıların veya çalışma alanlarının 
gizlenmesi uygun olur. Çünkü vatandaş rahatsız eden 
manzarayı görmek istememesinin yanı sıra etrafı da seyretmek 
ihtiyacı duyabilir. Yolun iki tarafını koridor gibi kapatırsak 
bazılarına sıkıcı gelebilir veya sık ve sürekli dikilmiş fidanlardan 
oluşan yol kenarı ağaçlandırmaları hıza bağlı olarak sürücüye iki 
taraftan görünümü kapatan bir duvar etkisi yaparak sürücü 
psikolojisi veya seyir emniyeti açısından bazı olumsuzluklara 
neden olabilir. Bir de sağ sol her taraf orman olduğu halde yol 
kenarı ağaçlandırması yapıyoruz. Bırakalım yolcular etraftaki 
ormanları seyrederek yollarına devam etsinler. Başka bir 
problem ise boylu fidan dikip sulama yaparak kurutmamaya 
çalışmak ayrı bir masraf ve ilerisi için tehlike çünkü kökler 
derine gitmeyeceğinden sulamanın kesildiği ilk yıl kuruma riski 
çok fazladır. Derin işlenmiş toprağa küçük fidan dikmek bizi 
hem büyük bir masraftan kurtarır hem de ileriki yaşlarda daha 
sağlıklı büyüme sağlanmış olur. Tabi fidanlar hem iklime hem 
de toprağa uygun olacak. İç Anadolu’da yabani iğde, karaçam, 
sedir, mavi servi, toprağın derin olduğu yerlerde dişbudak, 
yalancı akasya, karaağaç, toprak tuzlu ise ılgın, Doğu 
Anadolu’da sarıçam, karaçam meşe, yabani iğde, titrek kavak, 
Ege ve Akdeniz’de fıstık çamı, kızılçam, zeytin, harnup vb. leri.

Toprak derinliğine bakmadan veya toprağı derin
 işlemeden birde boylu fidan dikilince vaziyet budur,

 istediğin kadar sulayacağım diye çabala

Boylu fidan dikip sulamak hem teknik hem de ekonomik
 açıdan uygun değil, bir de dökme su ile suluyorsan 

ayrıca masrafın da hakkından gelemezsin 

Dış kaynaklı projelerin de iyice incelenmesi gerekmektedir. Sadece bol bol yurt 
dışına giderim, yurt içinde çalıştaylar ile günümü gün ederim anlayışı mesleğimize 
de ormanlara da bir katkı yapmaz. Zaten proje bedelinin önemli bir kısmı da 
danışmanlara gidiyor. Neyse ki şimdilerde danışmanların kendi Ülkemizden 
olmasını kâr sayıyoruz. Ayrıca yeni mezun meslektaşlarımıza iş imkânı sağlamasını 
da bir avantaj olarak görebiliriz. Yurt dışına gidilmesine karşı değilim ama bir 
turistik gezi gibi mesleğe hiçbir katkı yapmadan yapılıyor çoğu. Elbise kokacak diye 
ahıra girilmezse, soğuk diye ormana çıkılmazsa niye gidilsin ki. Sadece gezmeye 
mi? Yörede yaşayan halkın isteği dikkate alınmadan memur kafası ile yapılan 
projeler başarısızlığa mahkûmdur. Önceden alınan dış kaynaklı projeler iyice bir 
incelenerek ne getirdi ne götürdü, eksiklerimiz neydi, gereksiz fazlalarımız var 
mıydı, muhatap olduğumuz vatandaş ne istiyordu biz ne yaptık, yapılanlar ormanın 
geleceğine katkı yaptı mı mutlaka gözden geçirilerek yeni projelerin alınmasında bir 
kıstas olabilirdi. Ama hala bu konular iyice irdelenmeden gözü kapalı yeni projeler 
alınıyor. Bu projeler öyle yapılmalı ki orman ile ilişkisi olan vatandaşlarımızın geçim 
seviyesini (gezici hayvancılık hariç) iyileştirmeye yönelik olmalıdır. Yoksa arazi 
bozunumu amaçlı olarak sahada yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini 
sağlayamayız. Borç veya hibe verenler emir vermeye alıştıkları bir Afrika ülkesi gibi 
bizi de denetlemeye ve bunu niye böyle yaptınız veya yapmadınız diye akıl vermeye 
kalkıyorlar ve ayrıca her şeyi kendilerinin bildiğini zannediyorlar. Çalıştaylar sadece 
dış kaynaklı projelerde değil adını bile zor telaffuz ettiğimiz uygulanabilirliği bile 
tartışılan hemen her konuda ardı arkası kesilmez bir şekilde devam etmektedir. 
Çalıştayların, pratiği olmayan teorik seminerlerin ve ardı arkası kesilmeyen 
toplantıların uygulamalara ne kadar katkı yaptığının mutlaka sorgulanması 
gerekmektedir. Yoksa havanda su döğmek demezler mi yapılan bunca sözde 
aktiviteye.

Toprağı derin işleyip küçük fidanları dikersek sulamaya da 
ihtiyaç duymayız sonuç başarılı ve masrafı da az olur

Arkadaki ormanı seyredip gitsek olmaz mı? 
İlle de yol kenarına fidan dikerek manzarayı 

kapatmak mı gerekir? 
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Konulara genel olarak değindikten sonra başarılı bir ormancılık faaliyeti 
yapmamızı sağlayacak bilgileri elimden geldiğince ve bildiğim kadarı ile basit 
olarak vermeye çalışacağım. Bu bilgiler bize arazi hazırlığı, dikim, bakım ve 
koruma gibi çalışmaların her devresinde lazım olacaktır. Tabi ben her şeyi yazdım 
bundan gayri herhangi bir teorik ya da pratik bilgiye ihtiyacınız yok demiyorum. 
Yazdıklarımı, çalıştığım süre boyunca yaşadığım tecrübelerin mevcut 
bildiklerinize bir katkısı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bu tip konularda mutlak 
doğru budur diyemeyiz ancak doğru olanı bulmaya çalışırız. Zaten bunlar bir 
araştırma sonucu değil mesleğim gereği yaptığım çalışmalar sırasında 
gözlemlemiş olduğum ve faydalı olacağını düşündüğüm deneyimlerin yazıya 
dökülmesidir. 

Dış kaynaklı projelerde vatandaşa gelir getirici faaliyetler kendi mülkiyetlerinde desteklenmiş ise başarılı 
      olmuştur ancak incelendiğinde görülecek ki dış kaynaklı projelerin büyük bir çoğunluğunda genellikle arazi

      bozunumuna %70 halkın geçim seviyesini yükseltmeye %30 kaynak verilmiştir ve verilmeye de devam edilmek-
      tedir, neden bunu tersine çevirmeyi hiç aklına getirmez bu projeye balıklama atlayan karar vericilerimiz,

      geçim seviyesinin yükselmesi demek ormana baskının azalması ile ormanların daha iyi korunması ve yapılacak
      yeni ormancılık faaliyetlerine vatandaşın daha sıcak bakması veya karşı çıkmaması demektir

Orman içinde gelir getirici türler olarak yapılmış ise 
çok başarılı olduğu söylenemez.

Arazi bozunumuna engel olmak amacı ile 
yapılan çalışmalar da aynı akıbetten kaçamamış

Ormancılık faaliyetlerinde çalışma zamanı çok önemlidir. Arazi hazırlığının toprak 
tavında iken yapılması çamur, don ya da kuru iken toprağın sürülmemesi gerekir. 
Meşe gibi sahada mevcut ağaçları tahrik edip daha hızlı ve iyi gelişmesini temin etmek 
istiyorsak vejetasyon mevsimi dışında, yok bunların sahada mümkün olduğunca 
azalmasını istiyorsak vejetasyon mevsimi içinde sürülmesi uygundur. Yine arazi 
hazırlığında toprağın derin işlenmesi başarıyı getiren en önemli etkendir. Onun için 
elimizde demir bir çubuk ile sürümün istediğimiz derinlikte olup olmadığını mutlaka 
kontrol edip duracağız (ettireceğiz demek istedim). Tabi ilgili şefi mühendisi de 
çalışmalar yapılırken araziye uğradıklarında kendileri de bizzat bu işlemi kontrol 
amaçlı yapmaları gerekir. Ayrıca akıtıcı teraslar hariç dikim yapılacak teraslar 
mutlaka tesviye eğrilerine paralel olmalı ve teras aralıkları hektarda dikilecek fidan 
adedi baz alınarak eğime göre ayarlanmalıdır. Fidanlar da toprakta yeterli nem 
varken ve vejetasyon mevsiminin dışında henüz uyanmadan dikilmelidir. Ayrıca 
fidanlar bir iki yaşında iken dikilirse sahaya daha rahat adaptasyon sağlarlar. Yaş ve 
boy büyüdükçe kök gövde dengesi kökün aleyhine bozulacağından fidanların tutma 
oranı düşük olduğu gibi tuttuktan sonra büyüme hızı da istenilen düzeyde olmaz. Bu 
durum hem tüplü ve hem de çıplak köklü fidanların tamamında geçerlidir. Bu 
durumu, yaşadığı ve alıştığı yerden daha zor şartlarda yaşamak zorunda kaldığı 
başka bir yere götürülen bir yaşındaki bebekle 8-9 yaşındaki bir çocuğun 
adaptasyonu arasındaki fark ile açıklamak mümkündür. Toprak ve iklim şartları 
optimum ise çıplak, ekstrem ise tüplü fidan dikilmesi daha uygundur. Tüplü 
fidanlarda dikim hatası asgariye ineceği gibi köklerin içinde olduğu tüp toprağı iyice 
ıslatıldığında fidanların tutup tutmamasında en önemli dönem olan ilk yaz 
kuraklığının daha rahat atlatılması sağlanır. Tüplü fidan dikiminde günlük dikilen 
fidan sayısı düşeceğinden dikim işçisi sayısını artırmak imkânı varsa bu sayının 
artırılması dikim sezonunun iyi değerlendirilmesi açısından uygundur. Aslında 
toprak ve iklim şartları uygun, yaz kuraklığı problem değil ve çıplak köklü fidan 
dikiminde ustalaşmış işçi sayısı yeterli ise ileriki yıllardaki kök ve gövde gelişmesi 
açısından çıplak köklü fidan daha avantajlıdır. Ancak çıplak köklü fidan dikimi (kökün 
güneş ve rüzgârdan muhafazası ile dikim esnasında kıvrılmaması) çok hassasiyet 
istediğinden bu hassasiyeti gösterebilecek yeterli sayıda işçinin olmaması 
durumunda tamamlama dikimleri ile uğraşmamak için tüplü fidan tavsiye edilir. 
Fidanlar kış boyunca yerine alışacağı için sonbaharda dikilmeleri daha uygundur 
ancak kışın don atma tehlikesi nedeni ile çıplak köklü fidanları ilkbaharda dikmek 
zorunluluğu olabilir. Tüplü fidan dikiminin sonbaharda yapılmasına azami gayret 
etmek fidan tutma oranını ve başarıyı artıracaktır. 

Endüstriyel ağaçlandırma ile ilgili konular ise gerek Tohumculuk Araştırma gerekse 
Taşrada bu faaliyette çalışmış olan meslektaşlarımın bilgi ve tecrübeleri sayesinde 
yazılmıştır. Özellikle memuriyetin başlangıcında olan meslektaşlarımızın çalıştığı 
süre uzadıkça başarıya müspet katkı yapacak çok daha güzel tecrübeler edineceği ve 
bundan başkalarını da faydalandıracağı muhakkaktır. Zaten meslektaşlarımızın 
hemen hemen tamamının ortak kanısı “bu mesleği çalıştıkça öğreniyoruz” olmamış 
mıdır? 
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Arazi hazırlığı gereği yapılacak terasların, su hasadı ve tahrip olmamaları açısından tesviye eğrilerine 
paralel olarak tesis edilmesi çok önemlidir ve bunun için su terazisi kullanılması işimizi kolaylaştırır, akıtıcı 

teraslara ise yağış miktarı, arazi meyili ve teraslar arası mesafe göz önüne alınarak çok cüzi bir meyil verilir 

Teras yapımı sırasındaki eğim hataları nedeniyle suyun belli 
yerlerde toplanıp terasların yırtılması sonucu olacak tahribatın 
asgariye indirilmesi için, işçi teraslarında 4 - 5 m. de bir makine 
ile yapılanlarda da çalıştığımız ekipmanın durumuna göre 
mümkün olan en uygun aralıklarla işlenmeyen kısım (30 – 40 
cm. genişlikte) bırakılarak terasların kompartıman halinde 
bölünmesi uygun olacaktır. Tabi ki akıtıcı teraslarda böyle bir 
şey söz konusu değildir    

Terasların derin olması fidanların tutma oranı açısından 
önemlidir, fidan tutma oranı artar 

Teraslar arası mesafe hektara dikilecek fidan adedi ve 
meyile göre ayarlanmalıdır

Terasların derin olup olmadığı ciddi bir şekilde kontrol 
edilmelidir

Fidanlar ne kadar küçük olursa 
tutma oranı da o kadar yüksektir

Tüplü fidanlar ilk yaz kuraklığını atlatma açısından 
daha uygundur.

İlk yaz kuraklığı problemi yok ve toprak yapısı da uygunsa
çıplak köklü fidanların tutma oranı da yüksektir  

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabil itasyon 
çalışmalarında arazi hazırlığı tamamlandığı an o yılın programı 
gerçekleşmiş demektir. Çünkü toprak ve iklim şartları nedeni 
ile fidan dikimi bir sonraki yıla kalabilir. Örneğin dozer ile arazi 
hazırlığı sonbahar da bitmiş ise toprak, rahatlıkla fidan 
dikebileceğimiz kadar oturmamış olabilir. Ya da arazi hazırlığı 
daha erken bitmiş olsa bile yeterli yağış olmadığından toprak 
nemi fidan dikmeye uygun olmayabilir. Bu vb. nedenler ile 
dikim bir sonraki yıla kalabilir. 
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Yangın emniyet yolları 10-15 metre genişliğinde yapıldıktan sonra her iki tarafına 
20-30 metre genişliğinde yangına dayanıklı türlerden yangın emniyet şeritlerini 
tesis etmeliyiz. Yangına hassasiyet arttıkça YEY ve YEŞ lerinin yoğunluğu artırılır. 
İbrelilerden servi başta olmak üzere yöreye uygun yapraklı türler de bu şeritlere 
dikilebilir. Dere içindeki mevcut bitki örtüsü varsa mutlaka korunur yoksa 
öncelikle yapraklı olmak üzere yangına dayanaklı yapraklı veya ibreli türlerin 
dikilmesi uygun olur. Dere içi ve yol şevlerine dikilecek mahleplere kiraz aşılanması 
halinde GGT eylem planına dâhil edilebilir. Bilindiği gibi genellikle ağaçlandırma 
projelerinde %30 yapraklı karıştırılması önerilir. Ancak özellikle en çok çalıştığım 
İç Anadolu bölgesi şartlarında doğal olarak gelen meşeler ile şev ve dere içleri hariç 
yamaçtaki teraslara dikilen akasya, dişbudak vb. fidanlardan başarılı sonuç 
alınamamıştır. Sadece dere içlerindeki derin toprak olan kısımlar ile yol şevlerine 
dikilenler belli boy ve çap büyümesine erişmiştir. Bu nedenle bu tip sahalarda ibreli 
yapraklı karışımını, doğal meşe türleri, yol şevleri ve dere içlerine dikilen yapraklı 
fidanlar ya da yangın emniyet şeritlerine dikilen toprak derinliği yönünden 
kanaatkâr yapraklı türler ile sağlamak uygun olacaktır. 

Yangın emniyet yolları ve şeritleri sırtlara yapılırken dere içindeki vejetasyonun olduğu gibi korunması önemlidir

Yangın emniyet şeritleri iklim ve toprak şartları da göz önüne alınarak genellikle servi ve yapraklı karışımı ile yapılır

Arazi eğimi, toprak yapısı vb. şartların en elverişli olduğu hızlı gelişen türlerin 
yetişebildiği iklime sahip ormanlık alanlar endüstriyel ağaçlandırmaya konu sahalardır. 
Arazi eğimi ile toprak derinliği, dozer ile alt toprak işlemesi ve diskaro ile bakım 
yapılmasına imkân tanımalıdır diye düşünürüz ancak orman tarımı olarak da nitelenen 
endüstriyel ağaçlandırmalar genellikle ormanlarının çoğu az meyilli arazilerde yer alan 
ülkelerde yapılageldiğinden bizim ülkemizde ille de böyle olacak diye bir şart olmayıp 
diskaro ile çalışma yapılamayacak kadar meyilli fakat yetişme şartları optimum olan 
alanlarda da yapılabilir. Bu nedenle endrüstiyel ağaçlandırmalar için yapılan potansiyel 
saha tespitleri yeniden değerlendirilmelidir. Bakımda diskaro kullanma imkanı olmasa 
da eğim fazla ama toprak ve iklim şartları optimum ise ekskavatör ile meror veya buror 
tipi derin toprak işlemesi ile arazi hazırlığı yapmayı planlayarak programa alabiliriz. 
Yağış ve vejetasyon periyodu fazla olmalı ki yıllık büyüme hızı istediğimiz seviyede 
olsun. Bu tip sahalar zaten bonitetin en iyi olduğu sahalar olup üzerinde boylu ve 
düzgün gövdeli ağaçlar var ve kesim çağındalar ise üretim programına alınarak arazi 
hazırlığı vaktinde yapılmalıdır. Sahada yetişme şartları optimum ama üzerindeki 
mevcut ağaçların gövde kalitesi düşük ya da saha ağaççık, çalı vb. türler ile kaplanmış 
olabilir hatta aşırı otlatma nedeniyle doğru dürüst bitki de olmayabilir. Bunun bizi 
yanıltmaması lazım, örneğin gençlik çağında koruma sorunu nedeniyle otlatma baskısı 
sonucu gövde kalitesi olumsuz etkilenmiş olabilir. Sahada profil çukurları açılarak 
toprağın derinliği, toprak yapısı, ana kayası, taşlılığı vb. etkenler incelenerek gövde 
kalitesinin düşük olmasının toprak ve iklim nedeni ile olmadığı netleştirildikten sonra 
endüstriyel ağaçlandırma programına alınmasına karar verilebilir.  Dikilecek fidan türü 
ise yörede yetişen yerli veya yöreye uyum sağlayabilecek yabancı hızlı büyüyen 
türlerden olabilir. Yerli tür olarak kızılçam başta gelirken ülkemize adaptesi 
bakımından sahil çamı (Pinus Pinaster)  (Ülkemizdeki bazı bölgelerde istenen sonuçlar 
alınamadığından yabancı türü tavsiye etmek ne kadar doğru olur irdelemek lazım) 
aklımıza ilk gelen yabancı tür oluyor. Zannedersem meslektaşlarımızın ekseriyeti yerli 
türü tercih edeceklerdir. Ancak Ülkemizde önceden plantasyonları kurulmuş olan 
özellikle Pinus Radiata ve sahil çamlarının en seçkin ağaçlarından toplanan tohumlar ile 
fenotipik ve genotipik tohum bahçeleri kurarak en uygun sahalara bu tür yabancı 
orijinli hızlı büyüyen türler ile endüstriyel çalışmaları denemeye devam etmekte de 
fayda vardır derim.  Ağaçlandırmalarda başarı, öncelikle uygun orijinli, kaliteli ve verim 
yetenekleri önceden bilinen ıslah edilmiş materyalin (tohum, fidan vb. ) kullanılmasına 
bağlı olmaktadır. Bu konuda kızılçamda yapılan araştırmalar, meşcere tohumu 
kullanımına göre genetik olarak ıslah edilmiş tohumların kullanımı ile birim alanda 
yapılan üretimi %25-30 oranında artırmanın mümkün olduğunu göstermiştir. 
Endüstriyel amaçlı çalışmalarda öncelikle genotipik tohum bahçesi tohumları, bunun 
yetmediği zaman fenotipik tohum bahçesi tohumları bunun da yeterli olmadığı zaman 
da tohum meşçeresi tohumları ile üretilen fidanlar kullanılmalıdır.  Bu şekilde bir 
uygulama idare müddetini daha kısa sürelere indirecektir. Yoğun teknik çalışma 
sonucu kurulacak endüstriyel plantasyonlar, Ülkemizin odun hammaddesi ihtiyacına 
önemli katkısı yönüyle, doğal ormanlarımızın fonksiyonel planlamasının daha özgürce 
yapılmasını da sağlamış olacaktır. 
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Diğer bir deyişle, odun talebinin önemli bir kısmını endüstriyel ağaçlandırmalardan 
sağlanarak, doğal ormanlara baskı azalmış olacaktır. Yetişme ortamı şartlarının çok iyi 
olduğu ancak Çz gibi türlere iklim açısından uygun olmayan sahalarda da Çk, S, Çs vb. 
fidanlar ile yapılacak tüm üretim amaçlı ağaçlandırma faaliyetlerinde de tohum 
bahçelerinden elde ettiğimiz tohumlardan ürettiğimiz fidanları kullanırsak hızlı büyüme 
açısından daha iyi sonuç almamız mümkün olabilir. Daha hızlı gelişme ve düzgün gövde 
elde imkânı olacağından odun hammaddesi ihtiyacına diğer türlerinde daha aktif 
katılımı sağlanmış olacaktır. Şartların optimum olduğu suni tensil sahalarına bu şekilde 
ürettiğimiz fidanları dikerek idare müddetini daha kısa sürelere düşürmeyi 
deneyebiliriz. Tohum bahçeleri, seçilmiş bireylerle tohum üretimi için ekolojik olarak 
daha elverişli yerlere tesis edilen yoğun bakım tedbirleri uygulanan, daha bol ve daha sık 
aralıklarla tohum üretimi yapılan tesislerdir. Tohum bahçeleri sürekli tohum kaynağı 
olarak düşünülmeli, tohum bahçeleri kurulup yeterli tohum üretimi sağlandığında 
tohum meşcereleri tohum kaynağı olarak kullanılmamalıdır. Ülkemizdeki endüstriyel 
ağaçlandırmalarda genellikle yaygın olarak kullanılan ve yoğun ıslah çalışmaları 
yürütülen ağaç türlerinde aşılı tohum bahçeleri kullanılmaktadır. Kızılçam'da hacim için 
fenotipik seçimle birim alandan sağlanan artış % 8 olabilirken, ıslah değeri yüksek 
genotiplerle tesis edilen genotipik tohum bahçelerinde bu artış %25-30'a 
ulaşmaktadır. Genotipik Tohum Bahçeleri, meşçerelerdeki  seçilen üstün (plus) 
ağaçlardan döl denemeleri ile genetik üstünlükleri tespit edilen bireylerden kurulan 
tohum bahçeleridir. Fenotipik Tohum Bahçeleri ise tohum meşcerelerindeki fiziksel 
özellikleri bakımından (düzgün gövdeli, lif kıvrıklığı olmayan vb.) üstün bireylerden 
(plus ağaçlardan) alınan aşı kalemleri ile kurulmuş tohum bahçeleridir. Her ikisinde de 
aşılı (klonal) ve aşısız (plantasyon) olarak iki tip tohum bahçesi bulunmaktadır. Aşılı 
tohum bahçeleri daha kısa sürede tohum verdiklerinden tercih sebebi olabilir. Aşısız 
tohum bahçeleri ise erken çiçeklenen ve vejetatif olarak üretilmeleri zor olan türlerde 
tercih sebebi olabilir. Diri örtü temizliğine diğer çalışmalarda karşı olsak da yoğun 
üretim amaçlı ve özellikle de endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarını bundan istisna 
etmemiz gerekir. 

   Endüstriyel ağaçlandırma programına alınacak saha toprak ve iklim açısından incelenip sonuç olumlu çıktı ise 
sahadaki mevcut ağaçların gövde yapısı istenen kalitede değilse bile öncelikle tohum bahçeleri yoksa tohum 

meşçerelerinden toplanan tohumlardan elde edilen fidanlar ile yapılan dikim bu olumsuzluğu bertaraf edecektir.

Ağaçlar kesildikten sonra köklerde sökülüp temizlenerek dozer ile tam alan toprak işlemesi yapılır

Dozer+riper ile alt toprak işlemesi yapıldıktan sonra diskaro ile üst toprak işlemesi yapılır çünkü diskaro ile 
        üst toprak işlemesi yapılmaz ise gerek dikim gerek bakım ve gerekse yaz kuraklığında sıkıntı olabilir, diskaro 
        çekilerek kırıntılı bünye oluşturulması topraktaki suyun (özellikle bitki için önemli olan kapillar suyun) çabu-

        cak havaya karışmasına engel olduğundan topraktaki nemin daha uzun süre kalmasına neden olur

Dozer ile çalışılamıyorsa ekskavatör ile derin toprak 
işlemesi tesviye eğrilerine paralel olarak yapılır 

Tohum meşçereleri, kurulacak olan fenotipik ve genotipik 
tohum bahçeleri için ana materyali oluştururken

bu bahçeler tesis edilinceye kadar ki süreçte de kullanacağımız 
fidanları ürettiğimiz en önemli kaynaklarımızdır   
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Tohum bahçeleri tesis ederek fidan üretimini buralardan 
topladığımız tohumlar ile yaparız 

Tohum bahçelerinden toplanan tohumlar ile üretilen 
   fidanlar endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılmaya hazır  

Bakım, teras aralarında diskaro (gerekirse çapraz olarak) ile 
teras içlerindeki fidan çevrelerinde ise işçi ile ot alma ve 

çapalama şeklinde yapılır 

Bu fidanlar piketaj (fidan türüne göre hektara kaç adet 
dikilecekse ona göre aralık ve mesafelerin ayarlanması)

 yöntemi ile dikilir ki diskaro ile bakım işi de kolaylıkla yapılsın

Çalışmalar tekniğine uygun yapıldıktan ve koruma için önlem alındıktan sonra dikilen fidanların büyümesini 
  bu işleri yapan meslektaşlarımız ve çalışma arkadaşları büyük bir keyifle izler 

Fidanlarımızın kaliteli ve düzgün gövde yaparak hızla büyümesi halkaların genişliğinden belli değil mi?

Sadece kızılçam vb. hızlı gelişenlerde değil diğer türlerimizde de tohum bahçeleri kurmak büyümeyi hızlandıracaktır

Hem ağaçlandırma hem de erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaların da fidan 
dikme tekniği aynıdır. Proje çalışmalarına başlarken öncelikle sahanın rakım ve iklim 
açısından ağaçlandırmaya uygun olduğunu tespitten sonra arazi hazırlığı için hangi 
ekipman ve dikim için hangi tür fidan kullanacağımızı ve bu fidanların çıplak köklümü, 
tüplü mü ya da enso tipi mi olacağına karar vermeliyiz. Bunun için ana kaya ile toprak 
yapısı ve iklim şartlarının çok iyi irdelenmesi gerekir. Ayrıca çıplak köklü fidanlarda 
tüplü fidanlara göre hassasiyetleri gereği dikim hatası ihtimali daha fazla olduğundan 
hangi tip fidanı dikeceğimize, yağış, toprak yapısı ve rakımın yanı sıra işinin ehli yeterli 
sayıda dikim işçisinin olup olmaması da etki eder. Yıllık ortalama yağışın 400 mm. den, 
yıllık ortalama nemin %65 den, yağış etkenliği indisinin 20 den ve yıllık ortalama yaz 
yağışının (haziran-ekim arasındaki yağış) da 100 mm. den düşük olduğu sahalarda 
tüplü fidan dikmek fidanların yaz kuraklığını atlatması ve tutma yüzdesi açısından 
daha uygun olur. Aynı iklim şartlarında toprağın su tutma kapasitesi düştükçe tüplü 
fidan dikmek uygun değil mecburiyet halini alır. Burada kendi gözlemim olan bir olayı 
da yazmadan geçmek istemedim. Dikilen fidanların yaş ve boyu ne olursa olsun 
kuruma fidan tepesinden başlamış ise nedeninin kuraklıktan olduğunu, eğer alt ve yan 
dallardan başlamış ise mantar, böcek vb. başka nedenlerden olduğunu düşünebiliriz.
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Bu durum genç yaşlı tüm ağaçlarda  aynıdır. Yalnız çıplak köklü fidanlarda dikim 
hatası sonucu oluşan kök kıvrıklığı ile tüplü fidanlarda oluşan kökteki yumaklaşma 
(tüpün alt kısmı iki üç parmak kalınlığında kesilmedi ise kaçınılmaz sonuç) sonucu 
kökler aşağıya gidemeyip nemli toprağa ulaşamadıklarından etkin bir kuraklık 
olmasa bile buradaki kuruma da fidanın tepesinden başlar ve yanlış bir kanı ile biz 
fidanların kuraklık nedeni ile kuruduğunu düşünebiliriz. Bu bir gözlem olup 
meslektaşlarımızdan farklı bir görüş gelirse tüm görüş ve tecrübelere de saygı 
duyarız.

Meyil fazla, toprak yapısı çok ağır değil, profilde taş yok ve iklim de su hasadını zorunlu kıldığından buror teras 
yaparak tüplü fidan dikmek, yukarda görülen sahada başarı için en uygun çalışmadır diyebiliriz

Öncelikle yağış, sıcaklık, nem vb. iklim verilerinin, dikilen fidanların yaz kuraklığını en 
az hasarla atlatabileceği oranlarda olmasına dikkat etmeliyiz. Tabi bu arada yağışın yıl 
içindeki dağılımı da önemlidir. Vejetasyon mevsimi içinde özelliklede yaz aylarında çok 
az ya da hiç yağış düşmüyor ve yıllık ortalama sıcaklıkta yüksek ise fidanlar için tehlike 
var demektir. Ülkemiz için, rakım 1200 metreden, ortalama yıllık yağış 350 mm den, 
yıllık ortalama nem ´de %63 den, haziran – ekim arasındaki yağış 80 mm. den, yağış 
etkenliği indisinin 16 dan  düşük ve yıllık ortalama max. Sıcaklık ta 17 C den yüksek ise 
ve toprağın su tutma kapasitesi de iyi değilse bu tip sahalarda ancak sulama ile küçük 
ölçekli rekreasyon amaçlı ağaçlandırma yapabiliriz.  Yine bu tip sahalarda mutlaka 
erozyon kontrolü çalışması yapmamız gerekiyorsa yörede doğal yetişen çalı türlerinin 
yoğunluğunun doğal veya suni yöntemle artırılması en ideal çalışmadır yoksa sulamaya 
girersek işin içinden zor çıkarız. Ancak toprağın su tutma kapasitesi çok iyi ve mutlak 
derinlik de yeterli ise derin arazi hazırlığı ile bir iki yaşında tüplü fidanları (özellikle 
karaçam, sedir, servi, leylandı, iğde vb. su isteği az türler) dikerek diğer etkenlerin 
olumsuzluklarını bir yere kadar bertaraf edip sulama yapmadan da sonuç alma 
imkânımız olabilir. Fizyolojik derinlik, köklerin her dem nem bulabileceği kadar 
aşağılara gitmesine müsait değilse kaç yaşında olursa olsun sulamanın devam etmesi 
zorunludur aksi halde suyun kesildiği ilk yazda kurumaların başlaması muhtemeldir.  
Toprağın su tutma kapasitesi çok kötü ise yaz yağışı 80 mm. den rakımda 1200 m. 
den fazla bile olsa yine de sorun var demektir. 

Bir başka ifade de derin toprak işleme her zaman işimizi çözmez, bazen gereksiz 
olabilir. Toprağın kum oranının (özellikle alt toprağın) çok yüksek olduğu 
mıntıkalarda derin toprak işlemesi teknik olarak olumsuzluk yarattığı gibi 
ekonomik de değildir. Bu tip sahalarda da eğer mecburiyet varsa ancak sulama 
yaparak (idare müddeti boyunca yapmayı da göze almak gerekebilir yani zengin işi) 
küçük ölçekli rekreasyon amaçlı dikimler ile yöredeki doğal yetişen bitki örtüsü 
özellikle çalı türlerinin koruma ile doğal ya da ekim veya dikim ile yoğunluğunu 
artırarak (sulama yapmadan) erozyon kontrolü çalışmasından başka bir şey 
yapmamıza gerek yoktur.

Toprak ile ilgili konuya, toprağı oluşturan anakayalara bir göz atarak başlayalım. 
Granit balçıklı hafif, bazalt besin değeri zengin ama ağır, trakit killi balçık, andezit 
ağır balçık topraklar verir. Gnays iri kumlu hafif bünyeli, mikaşist verimli 
topraklar. konglomera fakir topraklar, tüfler erozyona müsait çok hafif topraklar 
verirler. Dolomitler beyaz olup kalkere göre zor ayrışır, sığ topraklar verir ve asit 
ile çok az köpürür. Manyezitler beyazdır ama asit ile köpürmezler. Kalker kireçli 
topraklar verir, güneşle oksitlenince kırmızı renk alır ve asit ile çok fazla köpürür. 
Marn kil ve kireçten oluşur, kil çoksa griye, kireç çoksa beyaza çalar, asit ile iyi 
köpürür, killi marn kireçli marn' a göre biraz daha iyi toprak verse de bitki gelişimi 
için her ikisi de uygun bir toprak türüdür diyemeyiz. Kuvarstan oluşan topraklar 
asit ile köpürmez. Serpantin yeşil renklidir ama bitkiler için ideal olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Kaolinleşmiş feldispatlar ile mika pulcuklarının bol 
olduğu kum taşlarına arkoz denir, arkoz toz ile birleşirse toztaşı olur, toztaşı 
başkalaşırsa kayrak dediğimiz arduvaz olur. Kiltaşı başkalaşırsa kaolen dediğimiz 
kilşisti olur. Kireçli taneler birleşirse kireç taşı yani kalker olur. Kalker başkalaşırsa 
mermer olur. Anakayanın şist olduğu topraklar özellikle nemli iken işlenmelidir 
aksi halde kırıntılı bünye oluşmayacağından istediğimiz başarıyı alamayabiliriz. 

İklim ve toprak müsait değil birde boylu fidan dikip 
sulayınca suyun kesilmesiyle hemen kurudu  

Toprak derinliği ve su tutma kapasitesi daha elverişli ise 
derin toprak işlemesi ile küçük fidan dikerek başarı sağlanabilir
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Toprak derinliği ve su tutma kapasitesi daha elverişli ise 
derin toprak işlemesi ile küçük fidan dikerek başarı sağlanabilir
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Toprak çatlıyor ise fazla su tutuyor demektir bu da su tutma özelliği olan kil mineralinin 
fazla olduğunu gösterir. Bu tip topraklar ne nemli ne kuru tam tavında sürülmelidir. 
Toprak yapısı ve derinliği önemlidir. Toprak derinliği mutlak toprak derinliği ve 
fizyolojik derinlik olmak üzere iki türlüdür. Bu durumu profil çukurları açarak 
netleştiririz. Yol kenarlarındaki şevlere bakmakta bize kabaca saha hakkında bilgi 
verebilir ama yine de aslolan profil çukurlarını incelemektir. Mutlak toprak derinliği 
yüzeyden anakayaya kadar olan derinliktir. Fizyolojik derinlik ise köklerin gidebildiği en 
son derinliktir. Anakayanın çatlaklı olması halinde fidanların dikileceği kadar mutlak 
toprak derinliği olması yeterlidir. Aksi halde mutlak toprak derinliğinin en az 60-70 cm 
olması gerekir. Erozyon kontrolü çalışmalarında derinlik 30 cm. den az olsa da 
işleyebildiğimiz derinliğe kadar arazi hazırlığı yaparak derin toprak istemeyen ve 
yörede veya en yakın yerlerde doğal olarak yetişen ağaççık ve çalı türleri ile dikim veya 
ekim yapabiliriz ya da ot ekeriz. Bir de fizyolojik derinliğin yeterli olduğu ama mutlak 
toprak derinliğinin çok az veya olmadığı özellikle karstik sahalarda ekim ile güzel 
sonuçlar alınabilir. Toprağın üst kısmında 10-30 cm. kalınlığında geçirimsiz sert kireç 
tabakası (kaliş) veya biraz daha altlarda kil tabakası var da bunların yok edilmesi de 
elimizdeki ekipmanlar ile mümkünse bunları patlatarak mutlak derinliği artırabiliriz. 
Bizim için toprakta en ideal yapı balçık ve özellikle de kumlu-killi- balçıktır. Kum oranı 
fazlalaştıkça hava fazlalaşıp su azalır, kil oranı fazlalaştıkça su fazlalaşır hava azalır. Her 
iki durumda fidanların tutma, büyüme ve beslenmesi açısından istenmeyen yapılardır. 
Tabii ki topraktaki organik madde miktarı da diktiğimiz fidanlar için önemli besin 
maddesi olması yanında toprağın su tutma kapasitesini de artırdığı ve ayrıca hava ve su 
oranlarının dengelenmesine olumlu katkı yaptığı için artı değeri vardır. Bunun yanında 
topraktaki organik madde, kireç ile tuz oranı ve pH' a da dikkat etmek gerekir. Toprak 
tahlil raporunda; kil oranı % 35 den fazla ya da %18 den az (bu durum bazı 
laboratuvarlarda işba olarak verilir. İşba oranı %30 dan az ve %70 den fazla ise tehlike 
var demektir), organik madde %1,5 dan az, kireç %30 dan fazla, tuz oranı %0,35 den 
fazla (tuzluluk bazı laboratuvarlarda elektriksel iletkenlik EC olarak verilir EC 4 den 
fazla ise tuzluluk sorunu var demektir), pH 4,5 dan düşük ve 8,5 dan fazla ise bu 
yapıdaki topraklar bitki gelişimi için müspet olmayan topraklardır. Gelir getirici 
türlerde durum biraz daha hassas olup örneğin ceviz için kireç oranı %25 den ve pH 8 
den fazla ise sorun yaşanabilir. Yağışlı bir bölgede PH ve tuzluluk yağış nedeniyle tolere 
edilebilir bir faktör iken, kurak mıntıkalarda bitkilerin yetişmesini zorlayıcı bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Vejetasyon ortalama sıcaklık 8 C olduğu zaman başlar. 
Yaz aylarında nisbi nem % 50 den fazla olursa kuraklığın daha rahat atlatılmasında 
faydalıdır. Toprağın yapısını bilmek arazi hazırlığında kullanacağımız ekipman ile arazi 
hazırlığı zamanını daha iyi belirlememize yardımcı olur. Mesela öncede söylediğimiz gibi 
şist anakayadan oluşmuş topraklar, kumlu vb. topraklarda nem ne kadar fazla olursa 
olsun toprak işlemesi daha iyi olurken ağır topraklarda nem fazlalığı çamura neden 
olacağından toprağın işlenmesi için normal tavına gelmesini beklemek gerekir aksi 
halde riper veya pulluk toprağı karıştırmayıp derin çukur açmış olur. Yukardan beri 
iklim, anakaya ve toprak ile ilgili bilgilere bakarak her şeyi ezbere ve çok iyi bildiğimi 
düşünmeyin bu bilgileri seminer notlarımdan, Toprak Araştırmada ve uygulamada 
çalışan meslektaşlar ile biraz da yaptığım projelerin sonucundan aldım. 

Toprak derinliği ve yapısı hakkında yol şevlerine dikkatlice bakmak da etüt yapanlar için veri olabilir,
çünkü buralarda da mutlak ve fizyolojik derinlik ile anakayanın yapısını kabaca gözlemleyebiliriz 

Şevler tüm saha hakkında bilgi vermez sadece kabaca bir gözlem yapmış oluruz, aslolan sahada profil çukuru açmaktır, 
yeterli (toprak yapısı çok değişken değilse 10 Ha. da bir)  sayıda toprak profili açıp incelememiz gerekir, 

profillerde her 30 cm. den alacağımız bir poşet toprağı (profil derinliği 120 cm. olduğuna göre her profilden 
toplam dört adet almış oluruz)  tahlil ettirmeliyiz ki gözlem ile karar vermede zorlandığımız 
toprakların yapısını net olarak öğrenmiş oluruz, toprakta leke yok ise drenajı iyi demektir, 

toprak profilinde lekeler görüyorsak drenaj sorunu yaşanacağını düşünebiliriz



42 43

Toprak çatlıyor ise fazla su tutuyor demektir bu da su tutma özelliği olan kil mineralinin 
fazla olduğunu gösterir. Bu tip topraklar ne nemli ne kuru tam tavında sürülmelidir. 
Toprak yapısı ve derinliği önemlidir. Toprak derinliği mutlak toprak derinliği ve 
fizyolojik derinlik olmak üzere iki türlüdür. Bu durumu profil çukurları açarak 
netleştiririz. Yol kenarlarındaki şevlere bakmakta bize kabaca saha hakkında bilgi 
verebilir ama yine de aslolan profil çukurlarını incelemektir. Mutlak toprak derinliği 
yüzeyden anakayaya kadar olan derinliktir. Fizyolojik derinlik ise köklerin gidebildiği en 
son derinliktir. Anakayanın çatlaklı olması halinde fidanların dikileceği kadar mutlak 
toprak derinliği olması yeterlidir. Aksi halde mutlak toprak derinliğinin en az 60-70 cm 
olması gerekir. Erozyon kontrolü çalışmalarında derinlik 30 cm. den az olsa da 
işleyebildiğimiz derinliğe kadar arazi hazırlığı yaparak derin toprak istemeyen ve 
yörede veya en yakın yerlerde doğal olarak yetişen ağaççık ve çalı türleri ile dikim veya 
ekim yapabiliriz ya da ot ekeriz. Bir de fizyolojik derinliğin yeterli olduğu ama mutlak 
toprak derinliğinin çok az veya olmadığı özellikle karstik sahalarda ekim ile güzel 
sonuçlar alınabilir. Toprağın üst kısmında 10-30 cm. kalınlığında geçirimsiz sert kireç 
tabakası (kaliş) veya biraz daha altlarda kil tabakası var da bunların yok edilmesi de 
elimizdeki ekipmanlar ile mümkünse bunları patlatarak mutlak derinliği artırabiliriz. 
Bizim için toprakta en ideal yapı balçık ve özellikle de kumlu-killi- balçıktır. Kum oranı 
fazlalaştıkça hava fazlalaşıp su azalır, kil oranı fazlalaştıkça su fazlalaşır hava azalır. Her 
iki durumda fidanların tutma, büyüme ve beslenmesi açısından istenmeyen yapılardır. 
Tabii ki topraktaki organik madde miktarı da diktiğimiz fidanlar için önemli besin 
maddesi olması yanında toprağın su tutma kapasitesini de artırdığı ve ayrıca hava ve su 
oranlarının dengelenmesine olumlu katkı yaptığı için artı değeri vardır. Bunun yanında 
topraktaki organik madde, kireç ile tuz oranı ve pH' a da dikkat etmek gerekir. Toprak 
tahlil raporunda; kil oranı % 35 den fazla ya da %18 den az (bu durum bazı 
laboratuvarlarda işba olarak verilir. İşba oranı %30 dan az ve %70 den fazla ise tehlike 
var demektir), organik madde %1,5 dan az, kireç %30 dan fazla, tuz oranı %0,35 den 
fazla (tuzluluk bazı laboratuvarlarda elektriksel iletkenlik EC olarak verilir EC 4 den 
fazla ise tuzluluk sorunu var demektir), pH 4,5 dan düşük ve 8,5 dan fazla ise bu 
yapıdaki topraklar bitki gelişimi için müspet olmayan topraklardır. Gelir getirici 
türlerde durum biraz daha hassas olup örneğin ceviz için kireç oranı %25 den ve pH 8 
den fazla ise sorun yaşanabilir. Yağışlı bir bölgede PH ve tuzluluk yağış nedeniyle tolere 
edilebilir bir faktör iken, kurak mıntıkalarda bitkilerin yetişmesini zorlayıcı bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Vejetasyon ortalama sıcaklık 8 C olduğu zaman başlar. 
Yaz aylarında nisbi nem % 50 den fazla olursa kuraklığın daha rahat atlatılmasında 
faydalıdır. Toprağın yapısını bilmek arazi hazırlığında kullanacağımız ekipman ile arazi 
hazırlığı zamanını daha iyi belirlememize yardımcı olur. Mesela öncede söylediğimiz gibi 
şist anakayadan oluşmuş topraklar, kumlu vb. topraklarda nem ne kadar fazla olursa 
olsun toprak işlemesi daha iyi olurken ağır topraklarda nem fazlalığı çamura neden 
olacağından toprağın işlenmesi için normal tavına gelmesini beklemek gerekir aksi 
halde riper veya pulluk toprağı karıştırmayıp derin çukur açmış olur. Yukardan beri 
iklim, anakaya ve toprak ile ilgili bilgilere bakarak her şeyi ezbere ve çok iyi bildiğimi 
düşünmeyin bu bilgileri seminer notlarımdan, Toprak Araştırmada ve uygulamada 
çalışan meslektaşlar ile biraz da yaptığım projelerin sonucundan aldım. 

Toprak derinliği ve yapısı hakkında yol şevlerine dikkatlice bakmak da etüt yapanlar için veri olabilir,
çünkü buralarda da mutlak ve fizyolojik derinlik ile anakayanın yapısını kabaca gözlemleyebiliriz 

Şevler tüm saha hakkında bilgi vermez sadece kabaca bir gözlem yapmış oluruz, aslolan sahada profil çukuru açmaktır, 
yeterli (toprak yapısı çok değişken değilse 10 Ha. da bir)  sayıda toprak profili açıp incelememiz gerekir, 

profillerde her 30 cm. den alacağımız bir poşet toprağı (profil derinliği 120 cm. olduğuna göre her profilden 
toplam dört adet almış oluruz)  tahlil ettirmeliyiz ki gözlem ile karar vermede zorlandığımız 
toprakların yapısını net olarak öğrenmiş oluruz, toprakta leke yok ise drenajı iyi demektir, 

toprak profilinde lekeler görüyorsak drenaj sorunu yaşanacağını düşünebiliriz



44 45

pH' ın 8,5 dan fazla olduğu bir sahaya ceviz 
               dikersek sonuç böyle başarısız olacaktır

Endüstriyel ağaçlandırma çalışması ile yetişme ortamı optimum olan 
yerlerde yapılacak olan üretim amaçlı ağaçlandırma faaliyetleri hariç 
diğer hiçbir çalışmada diri örtü temizliği yapılmasına gerek yoktur. 
Yağışın 400 – 1000 mm olduğu Ege, Akdeniz, Marmara ve 
Karadeniz bölgelerinde iklim ve toprak şartları çok iyi ve üretim 
amaçlı (özellikle endüstriyel) ağaçlandırma çalışması yapılacaksa diri 
örtü temizliği yapmadan başarılı olmak zordur. 

Erozyon kontrolü çalışması başta olmak üzere diğer çalışmalar da 
sahada mevcut ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin korunmasına özen 
gösterilmelidir. Ancak erozyon kontrolü haricinde rehabilitasyon, 
rekreatif amaçlı ağaçlandırma vb. çalışmalarda fidanların 
gelişmesine olumsuz etki yapması muhtemel çalı ve benzeri 
türlerde sürgün kontrolü yapılabilir. Bu durumun projelerde açık 
bir şekilde belirtilmesi uygulayıcı meslektaşlarımız açısından faydalı 
olur. Arazi hazırlığı çalışmalarında daha çok hangi arazi şartlarında 
hangi ekipman ile çalışmak teknik ve ekonomik açıdan daha 
uygundur ya da makine mi, işgücü mü hangisi ile çalışmak başarıyı 
getirir konularını ince teknik detayına girmeden anlatmaya 
çalışacağım. Erozyon kontrolü çalışmalarında da yine aynı şekilde 
detaya girmeden nerde ne yapmalıyız veya yapmamalıyız 
konularına değineceğim. Teknik detaylar şimdiye kadar Genel 
Müdürlüğümüzün ve ÇEM in yayınladığı kitap, kitapçık ve teknik 
tamimlerde en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır. Ayrıca yine 
Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında detaylı, her yıl yayınlanan 
birim fiyat cetvellerinde ise kısa teknik bilgiler verilmektedir. 
Teknik konularda Genel Müdürlüğümüzün 1987 tarihli 4125 nolu 
tamimi hala başvurulacak konumdadır. Diğer konularda ise yine 
Genel Müdürlüğümüzün 2012 tarihli Ağalandırma Yönetmeliği ile 
2017 tarihli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine 
İlişkin Yönetmelik çalışmalarımızın dayanaklarını oluşturmaktadır. 
Sadece seminer notlarımla bu işin olamayacağını bildiğim için 
anlattığım ve anlatacağım konularda özellikle uygulamada çalışmış 
ve çalışmakta olan meslektaşlarımdan çok önemli katkılar aldığımı 
burada söylemeliyim. 

Endüstriyel amaçlı çalışmada diri örtü temizliği yapılıyor            Diğer çalışmalarda mevcut bitki örtüsü korunuyor 
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Teknik konularda Genel Müdürlüğümüzün 1987 tarihli 4125 nolu 
tamimi hala başvurulacak konumdadır. Diğer konularda ise yine 
Genel Müdürlüğümüzün 2012 tarihli Ağalandırma Yönetmeliği ile 
2017 tarihli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine 
İlişkin Yönetmelik çalışmalarımızın dayanaklarını oluşturmaktadır. 
Sadece seminer notlarımla bu işin olamayacağını bildiğim için 
anlattığım ve anlatacağım konularda özellikle uygulamada çalışmış 
ve çalışmakta olan meslektaşlarımdan çok önemli katkılar aldığımı 
burada söylemeliyim. 

Endüstriyel amaçlı çalışmada diri örtü temizliği yapılıyor            Diğer çalışmalarda mevcut bitki örtüsü korunuyor 
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Ana amacı odun hammaddesi ihtiyacını karşılamak olan şartların optimum olduğu sahalardaki çalışmalarda diri 
örtü temizliği yapılması uygun olup diğer tüm faaliyetlerde mevcut bitki örtüsünü korumaya gayret 

Diri örtü temizliği yapılmadan dozer ile alt toprak işlemesi yapılan bir saha da dikilen ibreliler sürüm nedeni ile 
      tahrik olan meşelerin daha iyi gelişip sahada çoğalması ile ibreli yapraklı karışımı oluşturmuş

Boşluklara hafif bir işlem ile dikilen fidanlar ile korununca çoğalıp gelişen meşeler istenen karışık ormanı oluşturmuş
 beraberce büyüyorlar

Mevcut tüm bitki örtüsü korunarak tesis edilmiş gradoni 
teraslara yapılacak dikimler ile biyotik ve abiyotik zararlılara 

karşı daha dayanıklı karışık orman kurulur        

Erozyon kontrolü çalışmasında dikilen sedirlerin arasındaki
çalılar toprağı tutarak fidanların doğal koruması olmuş

Arazi hazırlığı için yapılacak makinalı makinesiz her tür teras tesviye eğrilerine paralel olacak 
şekilde inşa edilir demiştik. Bundan sadece aşırı yağışlar sonucu akacak suyu kontrollü bir 
şekilde dere veya derecikler ile istediğimiz herhangi bir yere akıtacağımız ve adına akıtıcı 
teraslar denilen teras tipleri istisnadır. Bu nedenle terasların inşasından önce aplikasyon 
işleminin özenle yapılması gerekir. Aplikasyonun akıtıcı teraslar yapımında da önemi 
büyüktür. Çünkü uygun bir meyil (mevcut bitki örtüsü, sahanın meyili ve uzunluk durumuna 
göre %1 ile %3 arasında) ile istenilen yere suyu sevk etmeliyiz. Meyili uygun veremez isek 
faydadan çok zararı olur ve dikim teraslarında tahribata neden olabilir. Arazi hazırlığına her 
zaman sahanın üst tarafından başlanır. Ancak gelir getirici çalışmalarda yapılacak seki 
teraslara, çalışmalar sırasında akacak olan üsteki toprağın bir alttaki terasta kalmasını 
sağlamak için sahanın aşağısından başlamak uygun olur. Diğer tüm arazi hazırlığı 
çalışmalarında olduğu gibi teraslar, yüzeyde akan suyu durdurarak toprağın içine doğru 
emilmesini (su hasadı) sağlayıp topraktaki nemin uzun süre muhafaza edilmesinin yanı sıra 
dikilen fidan köklerinin kolayca toprağın derinliklerine inmesini temin etmeleri bakımından 
da dikeceğimiz fidanların büyüyüp geliştiği ana kucağı gibidirler. Tabi tekniğine uygun 
yapılmak şartıyla. 

Terasların tesviye eğrisine paralel olması şarttır ve bunu sağlamakta daha öncede belirttiğimiz gibi su terazisini
tekniğine uygun kullanmaya bağlıdır, aksi halde yırtılma ve toprak akmasının yanında teraslardaki fidan köklerinin 

açığa çıkması da söz konusudur 
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Arazi hazırlığı çalışmalarındaki toprağı işleme derinliği, teras aralık ve genişlikleri, 
dikim, bakım vb. tüm ormancılık faaliyetlerinde Birim Fiyat Cetveli ödemelere 
esas alınacağından uygulamada buna dikkat edilmelidir. Saha şartlarının ekstrem 
olması halinde Birim Fiyat Cetvelinde olmayan ölçüler ormancılık tekniğinin 
gerektirdiği hale getirip başarılı sonuca ulaşmak orman mühendisi olmamızın 
gereği olup birim zaman analizi yaparak ödemelere altlık yapabiliriz.

Arazi hazırlığı, fidanın kök sistemini geliştirip devamlı nemin olduğu yeterli 
derinliğe rahatça ulaşabilmesi ve aynı zamanda yağan yağışın yüzeyde akıp 
gitmesine engel olarak toprağın içinde oldukça derine gitmesini sağlayarak nemin 
daha geç kaybolması için yapılır. Bu nedenle de arazi hazırlığında dikkat 
edeceğimiz en önemli konu derin toprak işlemesidir. Fizyolojik derinliği 
kısıtlayacak şekilde yatay tabakalanmanın olmadığı kumlu topraklarda derin 
toprak işleme infiltrasyonu arttırarak drenajı kolaylaştırarak toprağın su 
ekonomisine zarar verebileceğinden bu tip yerlerde sadece üst toprak işlemesi 
(traktör ile teras yapılması) yeterlidir. Gerek buror veya meror tipi gerekse işçi ile 
yapılan tüm teras tesislerinde yan kazının usulüne uygun ve derin yapılmasına 
azami dikkat edilmesi çok önemlidir. Diğer tür makinalı çalışmaların tamamında 
da yine derin toprak işleme en can alıcı noktadır. Aksi halde fidanların tutması ve 
devamında gelişmesi istenilen düzeyde olmayacak ve başarısız olunacaktır. Gerek 
diri örtü temizliği yapılan gerekse yapılmayan sahalarda olsun bu kural aynen 
geçerlidir. Diri örtü temizliği çalışmasının hangi tür ağaçlandırma çalışmalarında 
yapılması gerektiğini daha önce söylediğim için arazi hazırlığı konusunda 
yazacaklarım daha çok diri örtü temizliği ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış 
ya da yapılmayacak sahalar olarak düşünülmelidir. Zaten diri örtü temizliği 
yapılan sahalarda genellikle dozere bağlı riper ile alt toprak işlemesi ve eğim 
uygunsa traktöre bağlı diskaro ile üst toprak işlemesi yapılması rutin bir kural 
haline gelmiştir. Arazi hazırlığını anlatırken yaygın olarak öyle bilindiği için 
kolaylık olması açısından lastik tekerlekli traktörü, traktör olarak; paletli traktörü 
de dozer olarak belirteceğim. 

  Arazi hazırlığında derin toprak işlemesi başarının vazgeçilmez şartıdır bunun için devamlı ve ciddi kontrol 
    bizim için olmazsa olmaz denilecek bir uygulamadır, aksi halde bütün emekler boşa gider

Arazi hazırlığı için çeşitli yöntemler vardır. Bu konuya işçi gücü ile yapılan çalışma ile 
başlayalım. Makine getirmeye değmeyecek kadar küçük sahalar, makine ile çalışılmış 
ancak makine giremediği için sürülmeden kalmış ve sahadaki faaliyet bütünlüğü için 
önemli yerler ya da makine ile çalışıldığında toprak yapısının hafif olması nedeniyle 
toprağın yamaç aşağı akmasına neden olunacak ama çalışma mecburiyetinin olduğu meyilli 
sahalar hariç kesinlikle işçi ile arazi hazırlığı yapmamalıyız. Kısacası makine ile arazi 
hazırlığı yapabiliyorsak işçi ile kesinlikle çalışma yapmamalıyız. Çünkü arazi hazırlığında 
istenilen toprak işleme derinliğini sağlamak çok önemlidir. İşçi ile yapılan çalışmalarda yan 
kazı bu derinliği sağlamak için yapılır. Ancak gerek işçilerimizin yeterli güce sahip 
olmamaları ya da sahip olsalar bile istenildiği şekilde tekniğine uygun yan kazı 
yapamadıklarından tam istediğimiz gibi bir arazi işlemesi yapılmamakta ve dikilen 
fidanların ilk yazı atlatması zor olmaktadır. İlk yaz atlatılsa bile kök, işlenmemiş toprakta 
istenilen gelişmeyi gösteremeyip derine gidemediğinden yıllar geçtikçe büyümenin 
yavaşlaması sonucu ağaççık halini almakta ya da yaprak miktarı fazlalaşıp su ihtiyacı 
arttıkça kuraklığın uzun sürdüğü ilk yazda münferit veya toplu kurumalar görülmektedir. 
Zaten günümüz şartlarında meyilli alanlarda ekskavatörler ile rahatça çalışabildiğimizden 
eskiden mecburi olduğumuz işçi ile arazi hazırlığı çalışmasını artık yapmak zorunda 
değiliz. Yalnız, ana kayanın volkanik tüf, mutlak toprak derinliğinin 90 cm. den fazla ve 
toprak bünyesinin hafif (genellikle kumlu balçık), su tutma kapasitesinin iyi, rakımın 1550 
den ve yağışında 500 mm. den yüksek olduğu, meyilin çok düşük olduğu sahalarda 
herhangi bir toprak işlemesi yapmadan dikim çukuru açılıp yöreye uygun türde tüplü fidan 
dikilebilir. Bu çalışmayı, makine getirmeye değmeyecek kadar küçük ve uzak aynı 
zamanda su hasadı için teras yapılmasına ihtiyaç duyulmayan sahalarda yapabiliriz. Bu tip 
sahalar mutlak derinlik sorunu olmayan, toprağın sadece kürek ile rahatça çok derin 
olarak kazılabildiği meyili çok az birikme zonlarıdır. Arazi hazırlığında ekipmanı 
belirlerken örneğin meşede daha iyi sürgün için tahrik amaçlı sürüm, su tutma kapasitesini 
artırmak, meyil vb. teknik ve topoğrafik zorunluluklar yanında birim fiyatın düşük 
(ekonomik) olması da göz önünde tutulmalıdır.

Yeterli toprak derinliği elde edilemeyince fidanlar ilk yazı
 atlatsa bile büyüme enerjisi istenen düzeyde olmayacak ve 

ağaççık halinde kalacaktır, ancak toprak muhafaza amaçlı canlı 
çit olarak faydalı olacağı muhakkaktır



48 49

Arazi hazırlığı çalışmalarındaki toprağı işleme derinliği, teras aralık ve genişlikleri, 
dikim, bakım vb. tüm ormancılık faaliyetlerinde Birim Fiyat Cetveli ödemelere 
esas alınacağından uygulamada buna dikkat edilmelidir. Saha şartlarının ekstrem 
olması halinde Birim Fiyat Cetvelinde olmayan ölçüler ormancılık tekniğinin 
gerektirdiği hale getirip başarılı sonuca ulaşmak orman mühendisi olmamızın 
gereği olup birim zaman analizi yaparak ödemelere altlık yapabiliriz.

Arazi hazırlığı, fidanın kök sistemini geliştirip devamlı nemin olduğu yeterli 
derinliğe rahatça ulaşabilmesi ve aynı zamanda yağan yağışın yüzeyde akıp 
gitmesine engel olarak toprağın içinde oldukça derine gitmesini sağlayarak nemin 
daha geç kaybolması için yapılır. Bu nedenle de arazi hazırlığında dikkat 
edeceğimiz en önemli konu derin toprak işlemesidir. Fizyolojik derinliği 
kısıtlayacak şekilde yatay tabakalanmanın olmadığı kumlu topraklarda derin 
toprak işleme infiltrasyonu arttırarak drenajı kolaylaştırarak toprağın su 
ekonomisine zarar verebileceğinden bu tip yerlerde sadece üst toprak işlemesi 
(traktör ile teras yapılması) yeterlidir. Gerek buror veya meror tipi gerekse işçi ile 
yapılan tüm teras tesislerinde yan kazının usulüne uygun ve derin yapılmasına 
azami dikkat edilmesi çok önemlidir. Diğer tür makinalı çalışmaların tamamında 
da yine derin toprak işleme en can alıcı noktadır. Aksi halde fidanların tutması ve 
devamında gelişmesi istenilen düzeyde olmayacak ve başarısız olunacaktır. Gerek 
diri örtü temizliği yapılan gerekse yapılmayan sahalarda olsun bu kural aynen 
geçerlidir. Diri örtü temizliği çalışmasının hangi tür ağaçlandırma çalışmalarında 
yapılması gerektiğini daha önce söylediğim için arazi hazırlığı konusunda 
yazacaklarım daha çok diri örtü temizliği ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış 
ya da yapılmayacak sahalar olarak düşünülmelidir. Zaten diri örtü temizliği 
yapılan sahalarda genellikle dozere bağlı riper ile alt toprak işlemesi ve eğim 
uygunsa traktöre bağlı diskaro ile üst toprak işlemesi yapılması rutin bir kural 
haline gelmiştir. Arazi hazırlığını anlatırken yaygın olarak öyle bilindiği için 
kolaylık olması açısından lastik tekerlekli traktörü, traktör olarak; paletli traktörü 
de dozer olarak belirteceğim. 

  Arazi hazırlığında derin toprak işlemesi başarının vazgeçilmez şartıdır bunun için devamlı ve ciddi kontrol 
    bizim için olmazsa olmaz denilecek bir uygulamadır, aksi halde bütün emekler boşa gider

Arazi hazırlığı için çeşitli yöntemler vardır. Bu konuya işçi gücü ile yapılan çalışma ile 
başlayalım. Makine getirmeye değmeyecek kadar küçük sahalar, makine ile çalışılmış 
ancak makine giremediği için sürülmeden kalmış ve sahadaki faaliyet bütünlüğü için 
önemli yerler ya da makine ile çalışıldığında toprak yapısının hafif olması nedeniyle 
toprağın yamaç aşağı akmasına neden olunacak ama çalışma mecburiyetinin olduğu meyilli 
sahalar hariç kesinlikle işçi ile arazi hazırlığı yapmamalıyız. Kısacası makine ile arazi 
hazırlığı yapabiliyorsak işçi ile kesinlikle çalışma yapmamalıyız. Çünkü arazi hazırlığında 
istenilen toprak işleme derinliğini sağlamak çok önemlidir. İşçi ile yapılan çalışmalarda yan 
kazı bu derinliği sağlamak için yapılır. Ancak gerek işçilerimizin yeterli güce sahip 
olmamaları ya da sahip olsalar bile istenildiği şekilde tekniğine uygun yan kazı 
yapamadıklarından tam istediğimiz gibi bir arazi işlemesi yapılmamakta ve dikilen 
fidanların ilk yazı atlatması zor olmaktadır. İlk yaz atlatılsa bile kök, işlenmemiş toprakta 
istenilen gelişmeyi gösteremeyip derine gidemediğinden yıllar geçtikçe büyümenin 
yavaşlaması sonucu ağaççık halini almakta ya da yaprak miktarı fazlalaşıp su ihtiyacı 
arttıkça kuraklığın uzun sürdüğü ilk yazda münferit veya toplu kurumalar görülmektedir. 
Zaten günümüz şartlarında meyilli alanlarda ekskavatörler ile rahatça çalışabildiğimizden 
eskiden mecburi olduğumuz işçi ile arazi hazırlığı çalışmasını artık yapmak zorunda 
değiliz. Yalnız, ana kayanın volkanik tüf, mutlak toprak derinliğinin 90 cm. den fazla ve 
toprak bünyesinin hafif (genellikle kumlu balçık), su tutma kapasitesinin iyi, rakımın 1550 
den ve yağışında 500 mm. den yüksek olduğu, meyilin çok düşük olduğu sahalarda 
herhangi bir toprak işlemesi yapmadan dikim çukuru açılıp yöreye uygun türde tüplü fidan 
dikilebilir. Bu çalışmayı, makine getirmeye değmeyecek kadar küçük ve uzak aynı 
zamanda su hasadı için teras yapılmasına ihtiyaç duyulmayan sahalarda yapabiliriz. Bu tip 
sahalar mutlak derinlik sorunu olmayan, toprağın sadece kürek ile rahatça çok derin 
olarak kazılabildiği meyili çok az birikme zonlarıdır. Arazi hazırlığında ekipmanı 
belirlerken örneğin meşede daha iyi sürgün için tahrik amaçlı sürüm, su tutma kapasitesini 
artırmak, meyil vb. teknik ve topoğrafik zorunluluklar yanında birim fiyatın düşük 
(ekonomik) olması da göz önünde tutulmalıdır.

Yeterli toprak derinliği elde edilemeyince fidanlar ilk yazı
 atlatsa bile büyüme enerjisi istenen düzeyde olmayacak ve 

ağaççık halinde kalacaktır, ancak toprak muhafaza amaçlı canlı 
çit olarak faydalı olacağı muhakkaktır



50 51

Toprak yapısı çok uygun ve su hasadına da gerek yoksa makine götürmeye değmeyecek küçüklükteki meyili çok az
birikme zonlarında arazi hazırlığı yapılmadan sadece çukur açılarak dikilen fidanların ilk iki yıl gelişmeleri gayet iyi,

  fidanların gelişmelerini izlemeye devam etmek uygun olacaktır 

Burada şunu da belirtmem lazım ki erozyon kontrolü projelerinde yamaç ıslahı çalışmalarından 
olan ve can ve mal kaybı nedeniyle çalışılması gereken ancak makine ile çalışılamayan toprak 
stabilitesinin düşük olduğu meyili fazla yamaçlarda kafes tel, çalı takviyeli teras veya örme çit 
teras tesisi vb. çalışmaları işçi ile çalışılmasın tavsiyemden istisna etmek zorundayım. Tabi ki 
mecburen işçi ile çalışmak zorunluluğu olan oyuntulardaki tüm çalışmalarda bu istisnaya dâhildir. 

Can ve mal güvenliği gereği çalışılan yerlerde işçi ile yapılan kamış takviyeli çitli teraslara dikilen ibreliler gayet başarılı

 Can ve mal güvenliği açısından çalışmak zorunda olduğumuz meyilli yamaçlarda çalı ya da kafes tel takviyeli teraslar
 yaparız

Yamaçta çalışıldığı halde derecik ve derelerdeki oyuntu hala durmadı ise işçi ile tekniğine uygun eşikler inşa ederiz

Toprak yapısı ve meyil, makine ile arazi hazırlığında en önemli 
kriterlerimiz olacaktır. Yoksa boşuna emek ve masraf yapmış 
oluruz. Meyilin % 30 a kadar olduğu, traktörün rahatlıkla 
çalışabildiği yerlerde toprak yapısı hafif, profilde pulluk ile 
çalışmayı engelleyecek taşlılık veya herhangi bir sert yapı yok ve 
toprak derinliği de 60 cm. den fazla ise traktöre bağlı pulluk ile 
tesviye eğrilerine paralel gradoni tip teras yapmak yeterlidir. Bu 
uygulama arazi meyilinin % 30 dan az olduğu sahalarda yapıldığı 
için teras aralıkları ortalama üç metre olmasına rağmen, 
dikilecek fidan türü ve kuraklık durumuna göre daha az veya 
daha çok olabilir. Kurak mıntıkalarda dikeceğimiz fidanların 
besin ortaklığı konusunda problem yaşamamaları için 
hektardaki fidan adedinin yıllık ortalama yağışın iki katından 
fazla olmaması için özellikle kurak bölgelerde traktörle yapılan 
teras aralıklarının 5 m. ye çıkarılması uygun olur. Traktöre bağlı 
pulluk ile teras yapmanın yeterli olduğu sahalar genellikle 
anakayanın derinde ve mutlak toprak derinliğinin iyi olduğu 
birikme zonlarıdır. Mutlak toprak derinliğinin düşük ya da 
toprak profilinde pulluğun derin işleyemeyeceği kadar sert bir 
yapının olması halinde ilk yıllar fidanlar tutsa bile kök derine 
gidemeyip mutlak derinlik içinde yanlara doğru gideceğinden 
sonraki yıllarda büyüme duracak ve zayıflayan fertlere böcek vb. 
zararlar arız olacağından bu tip sahalarda sadece pulluk ile teras 
yapılması doğru değildir. Marn tabaka patlatılacak kalınlıkta ve 
altında yine işlenebilir toprak devam ediyorsa dozere bağlı tekli 
riper veya ekskavatöre bağlı riper veya kazıcı ile bu tabakanın 
patlatılması uygun olur. Marn tabaka patlatılamayacak kalınlıkta 
ise sahayı koruyarak mevcut bitki örtüsünün yoğunlaşmasını 
sağlamaktan başka bir şey yapmamıza gerek yoktur.
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Mutlak toprak derinliği gayet iyi ve profilde pulluk ile
çalışmayı engelleyecek bir yapı yok ise traktöre bağlı

iki veya tek soklu pulluk ile arazi hazırlığı yapabiliriz 

 Bu sahada, mutlak toprak derinliği 30-35 cm ve mutlak  
toprak derinliğinin hemen altında marn tabaka var 

     ve traktöre bağlı pulluk ile arazi hazırlığı yapılmış, pulluk
   marn tabakada sadece çizgi halinde bir ayna açtığından
         kökler burada yanlara gitmiş ve belli bir yaştan sonra 

           büyüme durarak zayıflayan fidanlara ikincil arız olan böcek
    zararı ile lokal kurumalar oluşmuş, marn tabaka

          patlatılacak kalınlıkta ve altı yine toprak olduğu için
         buradaki uygulama, dozere bağlı tekli riper veya

                   ekskavatöre bağlı riper veya kazıcı ile marn tabakanın
              patlatılması şeklinde olmalıydı, eğer marn tabaka

                      patlatılamayacak kadar kalın olsaydı sahada bulunan
                       mevcut bitki örtüsünü korumaktan başka yapacak 

bir şey yoktu.

Kireç anakayanın ağırlıkta olduğu yerlerde çalıştığım için örnekleri özellikle marn anakayadan 
verdim, çatlaklı yapıda olmayan ve kökler için fizyolojik derinlik sağlamayan blok halindeki 
anakayaların hepsinde ayna problemleri yaşarız.

Başarı için, kullanılacak ekipman ve toprağı derin işlemek çok önemli demiştik, arazi hazırlığı traktöre bağlı pulluk 
İle yapılmış olan soldaki fotoğrafın sol üst kısmında görülen teraslar arası mesafe iyi ayarlanamadığından pulluğun
mecburen kaldırılmış olduğu saha ile yine soldaki fotoğrafın sağ aşağı tarafında marn anakayanın yüzeyde olduğu

hafif beyaz görünümlü sahada pulluk yeterli derinliği sağlayamamış ve yıllar sonra her iki yerde de fidan kalmadığı
 sağdaki fotoğrafta net bir şekilde görülmektedir

Dozer ile tam alan arazi hazırlığı yapılan bir sahada yine traktöre bağlı pulluk ile tesviye 
eğrilerine paralel teras formu verilmesi hem su hasadı açısından hem de ilk yıllarda fidan 
etrafındaki otlanma daha az olacağından bakım çalışmalarında çok faydalı olacaktır. Fidan 
dikimi için ayrıca ocak hazırlığına gerek kalmayacağından daha az zamanda daha çok fidan 
dikimi yapılabilecektir. Yalnız bu çalışmada pulluk riper izlerini öyle takip etmeli ki 
teraslarda fidanların dikileceği yerler terasın tam ortasına, terasın ortası da riperin 
toprağa derinlik verdiği yerlere denk getirilmelidir. Aksi halde iki riper arasında ham kalan 
yerlere fidan dikilmesi ihtimali kurumalara neden olabilir.

Alt toprak işlemesini dozere bağlı riper ile yaptıktan sonra traktöre bağlı pulluk ile tesviye eğrilerine paralel 
teras formu verilmesi su hasadı açısından faydalı olduğu gibi dikim kolaylığı sağlamasının yanı sıra bakımda  

da fidanların etrafının çabuk otlanmasına engel olarak yaz kuraklığının daha rahat atlatılmasına katkı sağlar, 
dozer ile tam alan sürüm suyun yüzeyde kalmadan toprağın içine doğru kolaylıkla girmesini sağlayarak buharlaş-

masını önler ve yaz kuraklığı için nem avantajı sağlar çünkü kökler yanlara da uzandığı için oradaki toprağın nemli 
olması bir avantaj oluşturur, toprak yapısında dozerin çalışmasına engel sert tabaka yoksa yaz kuraklığı muhtemel
sahalar için dozer ile tam alan sürümün tavsiye edilmesi uygun olur çünkü yağan yağmur suyu sahanın tamamın-

da toprak tarafından emilerek rutubetin uzun süreli olması sağlanır

Özellikle yaz ayları yağışının düşük olduğu bölgeler için dozer ile alt toprak işlemesi yapılan yerlere traktör ile
teras formunun verilmesi fidan tutma oranını yükseltmekte ve çoğu zaman tamamlama dikimine bile ihtiyaç 

duyulmadığı görülmektedir 
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Dozere bağlı üçlü veya ikili riper ile %40 meyile kadar tam alan 
arazi hazırlığı yapabiliriz. Sürüm işlemi daima tesviye eğrilerine paralel 
olmalıdır. Toprak derinliği yeterli ve toprak yapısı orta, yüzey ve profil 
taşlılığı üçlü riper ile sürüme engel değil ve toprak profilinde üçlü riperin 
derinlik sağlayamayacağı kadar sert bir yapı yoksa bu tip sahalarda üçlü 
riper ile çalışırız. Toprak yapısı biraz daha ağır veya profilde ancak ikili 
riperin derinlik sağlayabileceği tipte sert yapı var ya da yüzey ve profil 
taşlılığı ancak ikili riper ile çalışmaya müsait ise bu durumda da ikili riper 
ile çalışırız. İkili riper çalışmasında dozer başa varıp geri döndüğünde 
riperin biri, giderken toprağı işlemiş olan iki riperin tam ortasına denk 
getirilmelidir. Aksi halde toprakta işlenmedik ham alanlar kalır ki bu da 
istenmeyen bir durumdur. Sahanın meyili düşük ise çapraz sürüm ile 
hiçbir ham yer kalmayacak şekilde sahayı yağan yağmuru en iyi absorbe 
edecek hale getirebiliriz. Üretim amaçlı ağaçlandırma (özellikle 
ormancılık tarımı dediğimiz endüstriyel) çalışmalarında bu masrafı göze 
alabiliriz. Tabi diskaro ile bakımı da çapraz yaparsak işçiye daha az iş 
düşer daha çabuk ve kaliteli bakım olur. 

Toprak ağır değil ve profil taşlılığı da uygunsa üçlü riper
ile çalışırız.

Toprak ağır veya profilde başka bir sorun varsa ikili riper
 uygundur, yalnız ikili riper ile çalışırken sahanın başına 
 varıp geri dönüldüğünde riperin biri, giderken sürüm
      yapmış iki riperin tam ortasına denk getirilmelidir ki

       sürülmedik ham yer kalmasın

Dozer ile tam alan arazi hazırlığı, yağan yağışın hemen hemen tamamının 
yüzeyde birikip buharlaşmadan toprak içine nüfuz etmesini sağladığı için 
faydalıdır. Ayrıca sahada hayvan baskısı nedeni ile çalı halinde kalmış meşe vb. 
yapraklı türlerin köklerini tahrik ederek büyüme enerjisi kazandıracaktır. Ya da 
sahadaki mevcut ağaçlardan dökülmüş tohumların çimlenmesi için uygun 
çimlenme ortamı hazırlanmış olacaktır. Böylece diktiğimiz ibreli türler ile 
kendiliğinden gelen başta meşe olmak üzere yapraklı türlerin karışımından 
oluşan biyotik ve abiyotik olumsuzluklara karşı daha dayanıklı olan karışık orman 
tesis edilmiş olacaktır. 

Dozer ile tam alan alt toprak işlemesi, dökülen tohumlar için uygun çimlenme ortam hazırlayacağından ve ayrıca
meşe başta olmak üzere sahadaki yapraklı türlerin köklerini tahrik edeceğinden ilk bir iki yıl çok belli olmasa bile
aradan geçen 5-6 yıl içinde özellikle meşe olmak üzere yapraklı türlerin eskisinden daha enerjik ve yoğun olarak

sahaya gelmesini ve kapalılığa ortak olarak daha sağlıklı olan karışık ormanın kurulmasını sağlar 

Meyil % 40 a kadar ancak toprak yapısı ikili riper+dozer ile derin 
işlenemeyecek kadar ağır ya da profilde sert bir yapı var ise veya sahada tam alan 
çalışmayı engelleyecek düzeyde yüzeye kadar çıkmış lokal profil taşlılığı var ve 
kesik teras yapmak gerekiyorsa dozere bağlı tekli riper ile tesviye eğrilerine 
paralel alt toprak işlemesi (60 - 80 cm derinlikte) yapılır. Riperin sürüm aralığı 
ortalama üç metre olmasına rağmen meyil durumuna göre artabilir. Sonrada 
meyilin müsait olduğu yerlerde traktöre bağlı pulluk ile riperin geçtiği yerlere 
teras formu verilir. Teras formu öyle yapılmalı ki fidan dikilecek yer olan terasın 
ortası tam riperin toprağa derinlik verdiği yere denk getirilmelidir. Bu tip 
çalışmada ripere eklenecek bir düzenek (söz konusu düzenek, toprak yapısına 
göre tekli veya ikili ripere yapılabilir) ile toprak işlemesi yapılırken teras formu da 
verilirse (kayor) ayrıca traktöre bağlı pulluk ile teras formu verilmesine gerek 
kalmaz. 
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Dolayısı ile hem zaman hem de ekonomik kazanım sağlanmış olur. Ayrıca 

meyilin % 30 dan fazla olduğu yerlere de teras formu verilmiş olur. Kayor düzeneği 

de yine öyle ayarlanmalıdır ki dikilecek fidanlar terasın tam ortasına gelecek şekilde, 

terasın ortası da tam riperin toprağa derinlik verdiği yere denk gelecek şekilde teras 

formu verilmiş olsun. Teras aralıkları arazi meyili, dikilecek fidan türü vb. etkenlere 

göre değişmekle beraber genellikle üç metredir. Kurak mıntıkalarda hektardaki 

fidan adedinin yıllık ortalama yağışın iki katından fazla olmaması için meyil ne olursa 

olsun 5 m. ye kadar çıkarılması bu tip çalışmada da uygun olur.

Toprak çok ağır ya da taşlılık üçlü ve ikili riper ile çalışmaya 
imkan tanımıyorsa dozere bağlı tekli riper ile sahada 
tesviye eğrilerine paralel alt toprak işlemesi yaparız 

sonra pulluk ile teras formu veririz  (marn tabakaların 
patlatılmasında da bu çalışmayı uygulayabiliriz)

Ya da iki ayrı emek çekmemek için dozere bağlı
riper pulluğa eklediğimiz bir düzenekle alt toprak

işlemesi yaparken teras formunu da veririz (kayor)
  

Toprak yapısına bağlı olarak tekli veya ikili riper (ağır topraklarda tekli daha hafif topraklarda ikili) sistemi
       düzeneği kullanarak az zamanda çok iş yapabiliriz, burada dikkat edilecek husus dikilecek fidan terasın tam 

       ortasına gelecek şekilde teras formu verilmesi ve terasın ortası da tam riperin toprağa derinlik verdiği 
       yere denk gelecek şekilde olmasıdır, toprak tavının çabucak kaybolduğu bölgelerde çalışma sezonunun

       iyi değerlendirilmesi açısından bu çalışma uygun olur

Bu tip çalışma ekonomik olduğu gibi öte yandan da zamandan tasarruf ederek tavını çabuk kaybeden
topraklarda sürüm için ideal nem varken arazi hazırlığını tamamlama imkanı bulmuş oluruz

Saha, tam alan sürümüne ya da kesik teras yapmaya müsait olmayacak kadar taşlık ve 

kayalık ya da toprak derinliği ancak münferit dikim yapmaya müsait yapıda ise ekskavatöre 

bağlı kepçe (toprak yapısı kepçe ile çalışmaya müsait değil fakat riper ve kazıcı ile çalışmaya 

ihtiyaç duyulacak kadar da zor değilse kova ile de çalışabiliriz) ile toprak derinliğinin müsait 

olduğu yerlere açılacak çukurlara dikim yaparız. Çukur derinliği en az 80 cm olmalı ve 

ekskavatör, kazdığı toprağın bir kısmını açtığı çukurun içine fidanın rahatça dikilebileceği 

şekilde kap veya tüp boyuna göre geri koymalıdır. Fazlasını da meyilin altına olacak şekilde 

çukurun kenarına koymalıdır. Saha kova ile de kazılamayacak kadar taşlı ve rekreasyon vb. 

sebeplerden de mutlaka çalışılması gerekiyorsa ekskavatöre bağlı riper veya kazıcı ile müsait 

olan yerlere en az 80 cm. derinlikte çukurlar açarız. Genellikle yıllık yağışın özellikle de yaz 

yağışlarının düşük olduğu bölgelerde çukurların arası hendekle birleştirilirse (şuror) su hasadı 

açısından faydalı olur.  Bu çalışmalarda dikkat edilecek husus çukurların yamaç yukarısından 

aşağı doğru aynı hizada olmayıp mümkünse baklava dilimi şeklinde yapılmasıdır. Bunun 

faydası yağış esnasında akacak suyun mutlaka bir çukura denk gelmesi sağlanmış 

olmasındandır. Meror ile yeterli derinlikte daimi teras yapabildiğimiz sahalarda bu uygulamayı 

yapmaya gerek yoktur. Bazen, yeterli mutlak ve fizyolojik derinliğin olmadığı yerleşim yerleri 

civarındaki sahalara rekreasyon amaçlı ağaçlandırma yapmamız için yerel yöneticilerin 

talepleri oluyor. Bu tip sahalarda ekskavatöre bağlı kazıcı ile anakaya 70 - 80 cm derinlikte 

kırılıyor ve açılan çukurlara toprak doldurularak dikilen fidanların sulama ile yaşatılmasına 

çalışılıyor. Kökler anakaya içinde daha derine gidecek bir çatlak bulamaz ise yıllar geçip 

yapraklar fazlalaştıkça su isteği artacağından sulamanın aksatılması halinde bu tip 

uygulamada fidanların kuruma riski vardır.  Ormancılık bilgimiz ile talep sahibini çok masraflı 

olan bu işten vazgeçiremiyorsak en azından buralara toprak isteği yönünden kanaatkâr 

türlerin dikilmesine razı edip böyle bir riskin asgariye indirilmesi açısından uygun olacaktır. 

Tabi böyle bir çalışmaya Genel Müdürlüğümüzün teknik tavsiye haricinde herhangi bir katkı 

yapması söz konusu değildir.
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Toprak yapısı müsait ise kepçe ile  Sahadaki müsait olan yerlere çukurları açarız

Toprağın yüzey veya profil taşlılığı kova ile çalışmaya da uygun değilse riper ya da kazıcı ile çalışırız

Tam alan çalışılamayan sahalarda başarılı sonuç almak
mümkün olabilir               

Görüldüğü gibi fizyolojik derinliği olan taşlık sahalar için 
ideal uygulamadır

Çukurlar meyil aşağı aynı hizada olursa aradaki 
boşluklardan akan su erozyona neden olabilir

Yalnız çukurlar meyil aşağı baklava dilimi gibi olmalıdır ki aşağı 
akan su bir çukura denk gelsin, çukurlar arası aralık ve 

mesafeler lokal toprak derinliği yanısıra hektara dikilecek 
fidan adedine göre de ayarlanır

Meyilin %40 dan fazla ya da meyil % 40 dan az olduğu halde toprak yapısının dozer ile yeterli 
derinlik verilemeyecek kadar ağır veya taşlılığın riper ile sürüme engel olacak kadar fazla olduğu 
sahalar ile kalker ana kayasına bağlı karstik (çatlaklı ve çok taşlı) yapıya sahip sahalarda paletli 
ekskavatöre bağlı riper ile tesviye eğrilerine paralel derin yan kazı (en az 60 cm. derinlikte yan 
kazı ve ayrıca bir metre derinliğinde patlatma yapılabilmektedir) yapılıp sonra da teras formu 
verilerek (meror) dikim için en uygun toprak işlemesini sağlayabiliriz. (Sahanın toprak yapısı çok 
extrem ve uygulayacağımız teknik, gerek ekipman ve gerekse sürüm derinliği ve genişliği 
açısından birim fiyat cetvelinde yok ise birim zaman analizi yapmak suretiyle başarılı olmamızı 
sağlayacak teknik çalışmayı yapabiliriz.) Bu tip uygulamada ekskavatör tesviye eğrilerine dik 
çalıştığı için meyili fazla olan sahalarda rahat kullanma imkânı vardır. Bu uygulamada ekskavatör 
yamaca dik durarak riperini alından toprağa batırarak işlediğinden ve toprağı taşımadan yerinde 
tuttuğundan dolayı, toprağın yamaç aşağı taşınmasını da önlemiş oluyor. Buror teraslarda 
yapıldığı gibi yamaçtan koparılan toprakla seki teras yapılmamaktadır. Ayrıca kova ile değil riper 
ile çalıştığından ağır ve profil taşlılığının fazla olduğu topraklar için ideal uygulamadır. Yalnız tüm 
arazi hazırlığı çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmada da yan kazının yeterli derinlikte olmasına 
azami dikkat etmeliyiz. Makinalı çalışma yaptığımızda toprağın aşağı akması ile stabilite 
bozularak erozyonu artırıcı olumsuz bir durum mevcut değil (örneğin toprak yapısının hafif 
bünyeli olması gibi) ise, dozere bağlı riper veya traktöre bağlı pulluk ile çalışamayacağımız ve 
buror ile de çalışmaya ihtiyaç duymadığımız tüm sahalarda bu uygulamayı yapmak fidanların 
tutma ve gelişmesi açısından faydalı olacaktır. Çünkü en derin yan kazıyı bu uygulamada elde 
etme imkânımız vardır. Uygulamada gradoni teras formu verildiğinden yamaçtan gelen tüm 
yüzeysel suları topladığı gibi derin bir toprak işleme olduğu için de dikilen fidanlarda %100 
başarı elde edilmekte, tamamlamaya gerek kalmamakta, ilk 2 sene teraslarda ot gelişmesi asgari 
olduğundan bakım konusunda da avantaj sağlamaktadır. Ayrıca toprak işleme derinliği iyi 
olduğundan dikilen fidanların ilk yıllardaki gelişmesi de çok daha iyi olacaktır. Teras aralıkları 
yine meyil ile hektara dikilecek fidan adedine göre ayarlanır. Meror ile kesik teras yapmak 
suretiyle toprak işleme imkânı da bulunmaktadır. 
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Toprak ağır ve taşlı fakat taşlar riper ile yerinden rahatlıkla oynatılabiliyorsa çukur yerine tam alan meror teras
yapmamız su hasadı ve hektara dikilecek fidan adedinin kriterlerimize uygun olması açısından daha elverişlidir

Çok meyilli araziler de toprak yapısı da ağır ve taşlı ise bu tip çalışma başarı için en uygun olanıdır

Kokurdanlık sahalar için ideal uygulama olduğu gibi kesik teras yapmaya da uygun bir çalışmadır 

Her türlü zor arazi ve toprak şartında çalışabileceğimiz en uygun tekniği bu tip uygulamada görebiliriz 

Meyili ne olursa olsun kapalılık oluşturan ama üretime konu edilemeyen meşe vb. mevcut 
bitki örtüsünü olduğu gibi bırakacağımız tüm sahalarda paletli ekskavatöre bağlı kepçe 
(diri örtü yok ve saha da çok meyilli ise toprağı daha fazla hırpalamamak için kepçe yerine 
kova kullanmak uygundur) ile diri örtünün gölge yapmayacağı genişlikte tesviye eğrilerine 
paralel şeritler halinde toprak işlemesi (buror) yaparız. Yeterli toprak derinliği olan fakat 
tam alanda makine ile toprak hazırlığı yapılamayacak meyilli maki ve fundalık sahalar ile İç 
Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretime konu edilemeyen ve 
koru ormanı oluşturamayacak nitelikteki meyilli meşe türleri ile kaplı sahalarda biyolojik 
çeşitliliği de koruyarak çalışabildiğimiz bir uygulamadır. Saha, erozyona müsait ve lastik 
tekerlekli örümcek ekskavatör haricinde diğer makineli çalışmalar ile arazi hazırlığı 
yapmak toprağın stabilitesini olumsuz etkiliyecekse, örümcek ekskavatöre bağlı kova ile 
tesviye eğrilerine paralel teras yaparız. Gelir getirici tür ağaçlandırması yapılacak olan 
taşsız veya az taşlı ve toprak yapısının çok ağır olmadığı sahalarda, daha geniş olması 
nedeniyle erozyonu artırma ihtimaline karşı seki teras yapamıyorsak yine bu uygulamayı 
tercih ederiz. Teras aralıkları sahadaki ağaç ve ağaççıkları korumak için koruya tahvil, 
yeşillendirme amaçlı vb. üretime yönelik olmayan ağaçlandırma ile rehabilitasyon 
çalışmalarında 5 m., toprak muhafaza çalışmalarında ise stabiliteyi daha fazla bozmamak 
ve teras aralarındaki her türlü bitki örtüsünü korumak adına 6 m. veya daha fazla olmakla 
beraber meyil ile diri örtünün boyuna ve çalışma amacına göre değişebilir. Teras 
genişlikleri ise meyil ve amaca göre belirlenir. Diğer makinalı çalışmaların rahatlıkla 
yapılabildiği sahalarda bu tip çalışmayı yapmak ekonomik ve teknik açıdan uygun 
olmayabilir. Örneğin mevcut bitki örtüsünün boyu yüksek ve sahanın da meyili oldukça az 
ise dikilecek fidana gölge etmeyecek şekilde bir genişlikte dozer ile dikim aralığına uygun 
şeritler halinde temizlik yapıp yine dozer ile bu şeritlerde sadece fidan dikilecek yerde alt 
toprak işlemesi yapmak daha uygun olabilir.  Yamaçtaki toprağı kopararak çalışıldığı için 
stabilite sorunu olan sahalarda hasara neden olabilir. Birim fiyatı en pahalı uygulama 
olduğu gibi kepçe veya kova ile çalışıldığından ağır veya taşlı topraklarda yeterli derinlikte 
yan kazı da yapılamayabilir. Hatta yan kazı yapılmadığı halde yapılmış gibi de 
algılayabiliriz. Bu nedenle arazi hazırlığı esnasında yan kazı derinlik kontrolünün tüm 
çalışmalarda olduğu gibi çok ciddi yapılması gerekir. 
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Özellikle büyüme sorunu olan meşelerin kapalılık oluşturduğu sahalarda diri örtü temizliğine 
ihtiyaç duymadan yapacağımız arazi hazırlığı ile dikeceğimiz ibreli fidanlarla ibreli yapraklı 
karışımı yapmak istediğimizde en ideal çalışma tekniğinin bu uygulama olduğunu 
söyleyebiliriz. Meyil fazla, toprak çok ağır veya taşlı değil, sahadaki tüm şartlar ancak mini 
ekskavatörün çalışmasına imkân tanıyorsa ve yaz kuraklığının daha rahat atlatılması için yağış 
sonucu akışa geçen suyu azami şekilde teraslarda tutmamız da gerekiyorsa bu uygulamayı 
yapmak daha iyidir. Meyilin % 70 den (% 70 den fazla meyilde çalışmayı mecbur kalmadıkça 
yapmamalıyız) fazla olduğu ve yol yapılmadığı takdirde arazi hazırlığı yapılamayan sahalarda 
da bu uygulama tercih edilir. Toprak yapısının çok hafif ve meyilin fazla olduğu sahalarda 
hangi ekipman ve uygulama şekli olursa olsun makine ile çalışma yapmak mevcut stabiliteyi 
bozarak yamaç aşağıya doğru toprağın akmasına neden olacağından tercih etmemeliyiz. 
Ekskavatörün küçük olması nedeni ile taşıma kolaylığı ve ilk yıllardaki bakım avantajı buror 
tipi çalışmanın taşrada daha çok tercih edilmesine neden oluyor ve diğer ekipmanlar ile 
rahatlıkla çalışabilecek sahalarda bile bu tip uygulamanın yapılması talep ediliyor. Bunun kabul 
edilir olması için öncelikle birim fiyatın makul seviyeye düşürülmesi ve ikinci olarak ta yan 
kazının tekniğine uygun yapıldığının çok iyi kontrol edilmesi şarttır.

Mini ekskavatör ve kepçe ile bitki örtüsünün tamamına dokunmadan buror terasları yapmak mümkündür
yöreye uygun dikilecek ibreli fidanlar ile ideal bir ibreli yapraklı karışımı yapılabilir hem de diri örtü temizliği 

zahmetine katlanmadan ve ayrıca bir harcama yapmış olmadan

Bitki örüsü korunurken istediğimiz fidanı da dikeriz Ya da yaz kuraklığı uzun olan bölgelerdeki meyilli 
sahalarda stabiliteyi tahrip etmeden daha fazla su

hasadı sağlamak mümkündür 

Ancak toprak çok hafif olursa görüldüğü gibi stabiliteyi bozarak yamaçtaki toprağın akmasına hatta 
       bazı sahalarda heyelana bile sebep olabiliriz, bu nedenle toprak yapısı ve meyilin iyi etüt edilmesi şarttır

Erozyona hassas yerlerde örümcek ekskavatör ile teras yapmayı deneriz eğer bu çalışmada toprağın akmasına 
menfi etki ediyorsa ondanda vazgeçeriz ve çizgi halinde ot, çalı, ağaççık vb. türler ile toprağı hırpalamadan 

tohum ekimi yaparız 

Orman, Hazine arazisi, mera gibi Devlete ait araziler ile vatandaşa ait (özel veya tüzel 
her türlü sahiplilik) arazilerde erozyon var ve ülke toprakları akıp gidiyorsa Genel 
Müdürlüğümüz bu tip arazilerin tamamında erozyon kontrolü çalışması yapabilir. Tabi 
orman harici yerler devlete ait ise Genel Müdürlüğümüze tahsis ettirilir, vatandaşa ait 
sahipli arazilerde ise vatandaşın rızasının olduğu belgelenir. Bu tip araziler ayrı ayrı 
olduğu gibi aynı havzada meyilli yamaçta kombinasyon oluşturmuş da olabilir. Erozyon 
kontrolü çalışmalarında saha bütünlüğü önemli olduğundan yamacın tamamında 
çalışmak zorundayız. İşte bu tip sahalarda özellikle vatandaşa ait olan ve gelir getirici 
türler (her türlü meyve ağacı olabilir) ile arazisini değerlendirecek olan vatandaşlara ait 
yerlerde dozere bağlı kepçe ile tesviye eğrilerine paralel, genişliği amacımıza göre 
değişse de ortalama üç metre olacak şekilde seki teraslar yaparız. Ancak seki terasların 
arasındaki mesafe ile seki terasların genişliğini sahanın meyili, dikilecek tür veya 
çalışma amacımıza göre belirlememiz daha uygun olacaktır. Vatandaşlara ait arazilerde 
yapılacak çalışmalarda dikecekleri tür ve bakımda kullanacakları ekipmanlara göre 
teras genişliği ve iki teras arası mesafelerin belirlenmesinde onların da görüşlerinin 
alınması daha sağlıklı olacaktır. 
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Gerekmesi halinde de sekiler üzerinde toprak yapısına göre ikili veya üçlü riper ile alt 
toprak işlemesi yapılabilir. Seki terasların yamaca doğru çok hafif (%3-5) meyille 
yapılması hem hafif su tutması hem de teras kenarlarının yırtılmaması açısından faydalı 
olur. Seki teras uygulamasında yüzeysel toprağın yamaç aşağı taşınması ile mineral 
toprağın patlatılarak fidanların bu çukurlara dikilmesi ihtimali olduğundan toprak ve 
arazi şartlarının iyi etüt edilerek tekniğine uygun olarak yapılması önem arz 
etmektedir. Yukardaki toprağın bir alt sekiye düşmesi için seki teras tesisinde 
çalışmaya yamacın alt tarafından başlanması bu olumsuzluğun asgariye indirilmesi 
açısından önerilebilir. Vatandaşa ait olmayan ve saha bütünlüğünün sağlanması 
açısından çalışılacak orman veya Genel Müdürlüğümüze tahsis edilmiş diğer arazilerde 
ise şartlar hangi tip sürüm tekniğine uygun ise o teknik uygulamayı yaparız. Tabi 
burada da dikeceğimiz türlerin bu tekniği belirlememizde etkisinin olacağını da 
unutmamalıyız. Vatandaşın talebi olduğu takdirde 5000 köye 5000 GGT eylem planını 
uygulamamız halinde buralara da seki teras yapmamız kaçınılmaz olacaktır.

Seki teraslar özellikle vatandaşa ait arazilerde yapacağımız çalışmalarda uygulayacağımız en ideal çalışmadır

Vatandaşa ait tarlalar, Orman ve Hazine arazilerinde yapılan entegre çalışma ile topraklarımızı yerinde tutma- 
 nın yanısıra yöre halkını da bu çalışmaya ortak ederek sahanın koruma sorununu çözdüğümüz gibi gelir 

 artırıcı faaliyet sağlayarak halkın ormana bağımlılığını azaltacağından saha ve civarındaki diğer orman alanları 
 da daha rahat korunmuş olacak ve diğer her türlü ormancılık faaliyetlerimizi vatandaşın itirazı olmadan daha 

 rahat yapabilmek imkanına kavuşmuş olacağız

Bu uygulamanın amacı yukardaki gibi iç içe girmiş Orman, Hazine ve Vatandaşa ait arazilerin tamamında erozyon
kontrolü çalışması yaparak mülkiyet ayırımı yapmadan vatan toprağının akıp gitmesini önlemektir  

Rehabiliteye konu saha; toprak, mevcut bitki örtüsü ve iklim yönünden 
uygun ise sadece otlatmaya karşı koruma yaparak istediğimiz sonucu 
alabiliriz. Çünkü bir hektar sahanın ağaçlandırma maliyeti neredeyse on bin 
liraya varıyor. İstediğimiz fidanlar, yeterli miktarda ve doğal olarak gelince 
bu maliyetten kurtulmuş oluruz. Sahayı, hayvan otlatmasına 
kapattığımızda amaçladığımız sonucu alabiliyorsak başka bir şey 
yapmamıza gerek kalmaz. Eğer sahada, toprak derinliği ve yapısı açısından 
bir sorun yokta tohumlama yapacak ya da sürgün verecek bitki örtüsü 
yeterli değilse arazi hazırlığını müteakiben dikim veya ekim yapmamız 
gerekir. Bitki örtüsü yeterli olsa bile iklim veya toprak yapısı 
olumsuzlukları nedeniyle sadece koruma ile rehabilite edemediğimiz 
sahalarda da ormancılık tekniği neyi gerektiriyor ise onu yaparız. Arazi 
hazırlığı, ekim, dikim vb. çalışmalar gibi. Çünkü ekim veya dikim ile gelecek 
fidanların iyi gelişmesi için toprakta uygun ortamı hazırlamalıyız. Arazi 
hazırlığı yapmak, aynı zamanda yaz kuraklığı ihtimali var ise daha rahat 
atlatılmasına da imkân sağlayacaktır. Mevcut yabani ağaççık ve ağaçlara aşı 
yapılması da uygun olur. Melengiçlere fıstık, ahlatlara armut, mahleplere 
kiraz vb. aşılanması yörede yaşayan vatandaşların da ilgisini çekebilir. 
5000 köye 5000 GGT vb. ilgili eylem planları programlarının 
gerçekleşmesine de katkı yapmış olur. Bu durum etüt proje aşamasında 
irdelenip netleştirilir. Maden sahalarının rehabilitesinde ise dolgu toprak 
olduğu zaman hem dikim hem de ekim de daha başarılı sonuçlar 
alınmaktadır. Dolgu toprağın olmadığı kazılmış kısımlara posalı sahalardan 
dozer ile toprak çekilip tesviye yapılması çalışmanın başarısı için gereklidir. 
Bir kapalı sahaların rehabilitasyonunda da yukardaki söylediğimiz 
uygulamada olduğu gibi öncelikle sahadaki mevcut türleri doğal olarak 
getirmek esastır. Ancak bazı sahalarda tohum ekimi gibi ufak tefek 
takviyeler yaparız. Bazen de iklim veya toprak yapısı istediğimiz düzeyde 
değilse başarı için daha yoğun çalışmak gerekebilir. Arazi hazırlığını 
müteakiben yapılacak ekim ve dikim gibi.
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yeterli değilse arazi hazırlığını müteakiben dikim veya ekim yapmamız 
gerekir. Bitki örtüsü yeterli olsa bile iklim veya toprak yapısı 
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sahalarda da ormancılık tekniği neyi gerektiriyor ise onu yaparız. Arazi 
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fidanların iyi gelişmesi için toprakta uygun ortamı hazırlamalıyız. Arazi 
hazırlığı yapmak, aynı zamanda yaz kuraklığı ihtimali var ise daha rahat 
atlatılmasına da imkân sağlayacaktır. Mevcut yabani ağaççık ve ağaçlara aşı 
yapılması da uygun olur. Melengiçlere fıstık, ahlatlara armut, mahleplere 
kiraz vb. aşılanması yörede yaşayan vatandaşların da ilgisini çekebilir. 
5000 köye 5000 GGT vb. ilgili eylem planları programlarının 
gerçekleşmesine de katkı yapmış olur. Bu durum etüt proje aşamasında 
irdelenip netleştirilir. Maden sahalarının rehabilitesinde ise dolgu toprak 
olduğu zaman hem dikim hem de ekim de daha başarılı sonuçlar 
alınmaktadır. Dolgu toprağın olmadığı kazılmış kısımlara posalı sahalardan 
dozer ile toprak çekilip tesviye yapılması çalışmanın başarısı için gereklidir. 
Bir kapalı sahaların rehabilitasyonunda da yukardaki söylediğimiz 
uygulamada olduğu gibi öncelikle sahadaki mevcut türleri doğal olarak 
getirmek esastır. Ancak bazı sahalarda tohum ekimi gibi ufak tefek 
takviyeler yaparız. Bazen de iklim veya toprak yapısı istediğimiz düzeyde 
değilse başarı için daha yoğun çalışmak gerekebilir. Arazi hazırlığını 
müteakiben yapılacak ekim ve dikim gibi.
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Koruma (otlatmaya kapatarak) suretiyle sahaya istediğimiz yoğunlukta bitki örtüsünü getirebiliyorsak 
     masraf yapmadan rehabilite işini sonuçlandırmış oluruz, sağdaki fotoğraf da açık yeşil saha toprak ve

     iklim yönünden müsait sahaların sadece koruma ile de rehabilite olabileceğine güzel bir örnektir

Otlatmaya kapatınca gelen fidanlar büyüyor
Koruma ile istediğimiz bitki örtüsünü getiremiyorsak 

sahaya en uygun ekipmanı tespit ederek arazi 
hazırlığı yapmaktan başka alternatifimiz yoktur, 

       arazi hazırlığı yaptığımız sahaya mümkünse öncelikle
        dikim yaparız yoğun yüzeysel taş vb. nedenle dikim
          yapamıyorsak ekim ile başarıyı sağlamaya çalışırız  

Bazende meşelerin arasında yapılan arazi hazırlığı ile
yine yöreye uygun fidanlar dikmek suretiyle istediğimiz 

sonuca ulaşabiliriz                                                  
 

Verimsiz sedir sahalarını otlatmaya kapatarak ve hafif bir 
toprak işlemesi ile dikim ya da ekim ile altta görülen 

  iştahlı gençlikleri getirerek ormanın rehabilitasyonunu  
 en güzel şekilde gerçekleştirmiş oluruz

Zaman geçtikçe yaptığımız karışımın sağlıklı bir ormana dönüştüğünü görmek hangi meslektaşımızın
          mutluluk ve motivasyonunu artırmaz ki 

Yine çalı gibi kalmış meşelerin arasına toprağın müsait olması halinde yapılan derin teraslara dikilen karaçamlar  
meşeler ile beraber yarış halinde gelişiyorlar

Ya da sahada bulunan zeytin, melengiç vb. türlere aşı yaparak hem sahayı rehabilite etmiş oluruz hem de
 yöre halkına alternatif bir geçim kapısı açmış oluruz
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Maden sahalarındaki değerli madenler tamamen alınıp işi bitince biz ormancılar sahayı eski haline getiririz

Belki maden alımı esnasında görüntü pek hoş olmaz ama Ülkemizin ihtiyacı olanı alır almaz eskisinden de iyi yaparız  

Ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü çalışmalarında arazi hazırlığı ve 
yamaç ıslahı için yapılacak çalışmaları genel olarak verdikten sonra erozyon kontrolü 
çalışmaları ile ilgili daha özel konuları da basit şekilde vermeye çalışacağım.
Erozyon kontrolü çalışmalarında akıntıyı ve toprak kaybını öncelikle yamaçta 
durdurmaya çalışırız. Bunun içinde toprak ve arazi yapısına göre yukarda saydığımız 
işgücü veya makinalı çalışmalardan en uygunu hangisi ise o çalışmayı yaparız. 
Yamaçtaki çalışma ile oyuntuyu durduramıyorsak o zaman dere ve dereciklerde 
çalışma kaçınılmaz olmuştur. Yamaç makinalı çalışmaya uygunsa işimiz daha kolaydır. 
Çünkü hem akan suyu yamaçta daha fazla tutarak diktiğimiz fidanların sudan azami 
faydalanmasını sağlamış oluruz hem de yamaçtaki toprak akıntısı yavaşlayıp duracağı 
için diktiğimiz fidanlar haricinde de her çeşit bitki örtüsünün oluşmasına olumlu katkı 
yapmış oluruz. Böylece toprak taşınımı da asgariye inmiş olur. Gerek yamaç meyili 
gerekse toprak yapısı açısından makinalı çalışma yapamıyorsak veya makine ile 
çalışılmış sahada makinenin çalışamayacağı küçük parçalar kalmış ve saha 
bütünlüğünün sağlanması kaçınılmaz ise en ekonomik ve kolay olanından başlamak 
üzere çeşitli alternatifler vardır. Saha büyüklüğü traktör, dozer veya ekskavatörün 
gelmesine değmeyecek kadar küçük ise işçi ile gradoni tip teras yapar geçeriz. 

Hem meyil hem de toprak yapısı makinalı çalışma yapıldığında mevcut erozyonu daha 
çok artıracak, can ve mal kaybı nedeni ile de mutlaka çalışılması gereken bir saha ise ve 
teknik olarak gradoni teras da yapamıyorsak örme çit teras, kafesli tel teras, çalı 
takviyeli teras vb. çalışmaları yaparız. Hem meyil hem de toprak yapısı bu tip çalışmaya 
da uygun değil ve çalı dahil hiçbir ağaç ve ağaççık türü yetişecek kadar toprak derinliği 
de yok ise sadece korumak suretiyle ya da çizgi ot ekimiyle yamacı otlandırarak toprağı 
stabil hale getirmeye çalışırız. Toprağın akmasından dolayı tohum belli bir yerde 
durmadığından sadece korumakla bitki örtüsü getirilemiyor, çalı ve ağaççıkların 
yetişebileceği kadar toprak derinliği de mevcut ve tohumları stabil hale getirdiğimizde 
başarılı olma ihtimali var ise yamaçta tesviye eğrilerine paralel olmak üzere küçük el 
burgusu ile bir metre mesafe ve aralıklar ile küçük küçük çukurlar açarız. Çukurların 
içine yörede doğal olarak yetişen çalı, ağaççık veya çok yıllık ot ne bulursak onun 
tohumlarından koyarız. Böylece tohumları sabitlemiş oluruz. Yalnız çukurların yamaç 
aşağıya aynı hizada olmamasına baklava dilimi şeklinde olmasına dikkat etmeliyiz. 
Çünkü yamaç aşağı akışa geçen su bir çukura denk gelsin ki aşağıya boşa akıp gitmesin 
ve erozyonu da artırmasın. Yalnız bu çalışmayı heyelan riski yok ise yaparız.

Erozyon kontrolü amaçlı buror terasları Buror terasları işçi ile yapılan kafes tel terasdan daha ucuz 
keşke kafes tel teras yerine buror uygulamasına devam 
edilseydi o kadar masraf yapılmasına gerek varmıydı?

Yapabildiğimiz her yerde makine ile çalışmaya gayret
ederiz.    

Fakat makine ile çalışma imkanı yok ve sahada da çalışmak
zorunda isek meyil nedeni ile normal teras da yapamıyorsak işçi ile

çitli teraslar yapmak da bir alternatiftir, can ve mal kaybı tehlikesi yoksa 
çitli teras uygulamasına  gerek olmayıp yamacı korumaya almak

 yeterlidir (toprak yapısının yanında hangi malzemeyi daha ucuza
temin ederek sahaya naklediyorsak örme çit, çalı takviyeli, kafes tel vb.

 bu tip çalışmaların hangisini yapacağımızda etkili olur)
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Çalı veya kamış takviyeli çitli teras yaparak ve uygun fidan dikerek istediğimiz sonucu almamız mümkündür

Müsait olan yerlerde sahaya hafif bir müdahale ve etkin koruma ile güzel sonuçlar alındığını da görüyoruz

Taşın çok olduğu yerde taş kordon yaparız Veya akan topraklarda çalı takviyeli teraslar yaparız 

Makine çalışamayan yamaçlarda ve küçük oyuntularda örme çitleri kullanmak sorunumuza en uygun çözüm olabilir.

Tüm bu çalışmalar ile yamaçtaki erozyonu durdurmakta başarılı olduysak oyuntulara 
dolayısı ile derecik ve derelere gelen su azalacaktır. Dere ve dereciklerde otlanma 
başladı ise demek ki erozyon durmakta ve akıntı olmadığı içinde oyuntulara bitki örtüsü 
gelmektedir. Tabi bunu net görebilmek için yamaçta yaptığımız çalışma üzerinden en az 
bir sene geçmesi gerekir. Yamaç çalışması ile oyuntularda herhangi bir olumlu gelişme 
olmuyor, dere ve dereciklerde rusubat akması devam ediyorsa oyuntu erozyonunu 
önleyici çalışma yapmamız gerekmektedir. Oyuntu erozyonu küçük oyuntular ile başlar 
oyuntu devam ettikçe derecik ve dereler oluşturur. Küçük oyuntuları örme çit teras, çalı 
takviyeli teras, kafes tel teras ve çuvallar ile durdurabiliriz ama derecik ve derelerde 
mutlaka eşik çalışması yapmak zorundayız. Bunlar kuru duvar, çalı demetleri, çuval ve 
kafes tel vb. eşiklerdir. Dereler daha büyük ve mutlaka çalışmamız gerekiyorsa harçlı 
miks eşikler yaparız. Ama miks eşikleri mecbur kalmadıkça yapmamız uygun değildir. 
Eşiklerin dere kenarındaki bağlantısı çok iyi yapılmazsa kısa sürede kenarlarından 
yırtılarak işlevini kaybedebilir. Bunun için deredeki eşiklerin birbirine olan mesafesi 
(amaçlanan denge meyiline göre) ne kadar önemli ise inşası ve özellikle de alt (temel) ve 
yan bağlantılarının tekniğine uygun yapılması da o kadar önemlidir. Derecikteki oyuntu 
devam edip daha büyük bir dere halini almışsa bazen bunlarda yetmeyebilir ve harçlı 
duvar eşik veya beton duvar eşik yapmak zorunda kalınır ki bu da daha çok DSİ nin 
çalışma alanına girer. Dere daha da büyüyerek vadi halini almışsa o zaman yine DSİ 
tarafından tersip bentleri yapılması gerekir. Tabi Karadeniz gibi yağışın fazla olduğu 
bölgelerde sele dönüşen suyun, taşkın yaparak zarar vermeden en seri şekilde denize 
ulaştırılması gerektiğinden tersip bentleri tüm bölgelerde aynı olmaz. Kimisi akan suyu 
arkasında biriktirirken (yıllık yağışın düşük olduğu yerlerde) kimisi de arkasında su 
birikmeyecek ve suyun kontrollü olarak akmasını sağlayacak şekilde (yıllık yağışın 
yüksek veya şiddetli sağanakların olduğu yerler) inşa edilir. Eğer derecik ve derelerin 
tabanında otlanma var ve yıllın hiç bir mevsiminde herhangi bir rusubat olayı 
görülmüyorsa bu tip yerlere herhangi bir eşik yapmaya gerek yoktur. Çünkü akıntı 
olmuyor demektir. Yine derecik ve derelerin tabanlarında ana kaya tamamen yüzeye 
çıkmış ise erozyon görevini tamamlamış ve bundan sonra artık herhangi bir oyulma 
olmayacak demektir. Burada da herhangi bir çalışma yapmaya gerek kalmamıştır. 
Çünkü derecik ve derelerde çalışmanın ana gayesi oyulmanın durdurulmasıdır. Daha 
öncede dediğimiz gibi sel kontrolü çalışmalarında durum farklı olacağından akan suyu 
durdurmak ya da kontrollü akışını sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapmak 
durumundayız.
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Yoğun toprak akıntısı ve sık oyuntuların bulunduğu yamaçlarda örme çit ile taş takviyeli kafes tel teraslar
          inşa ederek yamaç akıntılarını durdurmaya çalışırken oyuntuların da derecik ve derelere dönüşmesine 

          engel oluruz 

Oyuntularda yaptığımız tesislerin arkasına biriken malzemenin üzerine dikim veya ekim yaparak oluşturacağımız canlı
çit ile hem sahayı yeşillendirmiş oluruz hem de fayda süresini uzatmış oluruz, derecik ve derelere yapılan ve suyun hı-
hızını kesmeye yönelik her türlü eşik ve bentlerin arkasında biriken rusubatın üzerine dikim veya ekim yapabiliriz

Taşkın riski olan yerlerde dikim veya ekimle gelen bitki örtüsü bent görevi 
yaparak suyun birikmesine neden olacağından fazla suyun taşkın ve sele 
dönüşmeden kontrollü bir şekilde istediğimiz yere akıtılmasına mani 
olabilir bu nedenle yüksek yıllık yağış ve şiddetli sağanak olan bölgelerde 
buna dikkat etmemiz gerekir.  

Daha büyük oyuntularda çalı takviyeli ahşap kazıklar veya beton kazıklı kafes tel eşik yapabiliriz 

Küçük oyuntularda kum dolu çuval uygulaması Derelerde ise kuruduvar veya miks eşikler daha uygundur

Yalnız hertürlü eşik yapımında yamaç ve temel bağlantılarının çok iyi yapılması şarttır yoksa sonuç görüldüğü gibi olur
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Çok büyük derelerde harçlı tersip bentleri ya da beton bentleri DSi tarafından yapılarak entegre çalışma sağlanır

Yalnız DSİ nin büyük derelerde yaptığı tersip bentleri, yamaçta OGM nin yapacağı çalışmalar ile desteklenmelidir
aksi halde solda görülen fotoğraftaki gibi olma ihtimali vardır, yıkılan tersip bendi daha sonra DSİ ce tamir edilir-

ken Genel Müdürlüğümüz de yamaçta çalışma yapılarak aynı olayın tekrarlanmamasına gayret edilmiştir

Sel kontrolünde ise akışa geçen suyu yukarı havzada zarar vermeyecek 
şekilde tutarak sele dönüşmesini önleyemiyorsak yapılacak şey akışa geçen 
suyun emniyetli bir şekilde gideceği yere (deniz, göl, baraj vb.) ulaştırılması 
ana gaye olmalıdır ki yıllık yağış miktarının yüksek ya da şiddetli sağanak 
yağışların sık ve etkili olduğu yerlerde bundan başka yapacak fazla bir şey de 
yoktur. Onun için suyun gidiş yolunda taşkına sebep olacak ne varsa 
kaldırmak gerekir. Bunlar, akış yolunda bulunan kuru ağaçlar veya akışa 
engel olacak her türlü ağaç, ağaççık veya bunların birikmiş dalları, uygun 
yapılmayan köprü, akış yolu üzerine yapılan ev ya da daraltılmış dereler ile 
karşıdan karşıya geçmek için derelerin üstünün kapatılması şeklinde de 
olabilir.  

Taşkına sebep olan en önemli şey suyun akış yoluna yapılan binalar ile alçak köprüler ya da derelerin
                 daraltılarak üzerlerinin yaya geçitleri olarak kapatılmasıdır

Yine büyük derelerde yapılan klasik bentlerin taşkına neden 
olması ile özellikle yıllık yağışın fazla olduğu bölgelerde 

DSİ tarafından akıtıcı bentler geliştirilmiştir

Dere içlerindeki ağaç ve her türlü bitki örtüleri sel ve 
taşkınların en önemli nedeni olduğundan temizlenmelidir                  

Heyelan derin kök yapan ağaçların olduğu yerlerde daha az görülmesine 
rağmen derin kök yapmayan çay vb. bitkilerin olduğu yerlerde daha fazla 
görülmektedir. Çığ ve heyelan konusunun daha çok inşaat ve jeoloji 
mühendislerinin ilgi alanı içinde olması gerektiği teknik bir gerçektir ama 
heyelanlar genellikle orman içi veya ormandan açılan ve başka türlü 
kullanılan alanlarda (yukarda da dediğimiz gibi Karadeniz Bölgesinde kökü 
derinlere giden ağaç türlerinin yerine kökü daha yüzeyde olan çay vb. 
bitkilerin tesis edilmiş olması gibi) daha yoğun meydana geldiğinden midir 
nedendir bilmiyorum ama Genel Müdürlüğümüz de bir şekilde işin içine dâhil 
edilmiştir. 
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Yüzeydeki toprağın hemen 30-40 cm altında ana kaya var ve bağlantı sağlayacak kadar derinliğe gidecek ağaç  
köküde kalmamışsa ya da yanlış yere yapılan binalar istinat duvarları ile desteklenmemişse sonucun pek hoş 

olmadığı bu heyelan görüntülerinin ortaya çıkmasına neden oluyor 

Arazi hazırlığı tamamlandıktan sonra fidan dikilecek ya da ekim yapılacaktır. Öncelikle sahaya 
dikeceğimiz fidanların tohumlarının toplandığı yerlerin sahanın ekolojik şartlarına en uygun 
orijin (rakım, uzaklık vb.) olmasına dikkat etmeliyiz. Bu konuda “Orman Ağaçları ve 
Tohumları Islah Enstitüsü Müdürlüğünün” asli orman ağaç türleri için orijinlerini dikkate 
alarak belirlemiş olduğu “Tohum Transfer Bölgeleri” çalışması ile türlere ve bölgelere göre 
öncelikli tohum kaynakları listesinden yararlanılabilir. Bazı belediyelerin orijine dikkat 
etmeden yurtdışından getirdikleri fidanlardan ilerde nasıl bir sonuç alacaklarını bu nedenle 
çok merak ediyorum. Yoğun üretim ve özellikle endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında 
varsa öncelikli olarak genotipik tohum bahçeleri yoksa fenotipik tohum bahçeleri oda yoksa 
en yakındaki tohum meşçerelerinden toplanan tohumları kullanmalıyız. Bazı ülkelerde 
kontrollü tozlaşma çalışmaları ile ağaç ıslahı çalışmalarında kazancın daha da arttığı 
bilinmektedir. Ülkemizdeki genotipik tohum bahçelerinin kazancının %25 den daha yukarıya 
çıkarılması için kontrollü tozlaşma çalışmaları önem arz etmektedir. Maalesef kontrollü 
tozlaşma çalışmaları Ülkemizde henüz gerçekleşememiştir. Fakat Orman Ağaçları ve 
Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün bu konuda hazırlık aşamasında olduğu 
ve yakın zamanda da çalışmalara başlanacağı bilinmektedir. 

Fidan dikimi kesinlikle vejetasyon mevsimi dışında yapılmalıdır. Sonbaharda bitkilere su 
yürümesi durduğunda, ilkbaharda ise su yürümesi başlamadan dikim işi bitmiş olmalıdır. 
Fidanların yetiştirildiği fidanlık rakımının fidanların dikileceği sahanın rakımından çok yüksek 
ya da aşağıda olmaması gerekir. Yüksek olursa kar veya dondan fidanları sökemeyebiliriz, 
alçak olursa dikim sahasında hala kar veya çamur var ve toprak dikim tavında değilken 
aşağıdaki fidanlıktaki fidanlar uyanmış olur. Hatta bu nedenle meslektaş abilerimiz büyük 
projeler ile çalıştıkları ağaçlandırma sahalarının içine geçici fidanlıklar kurmuşlar ve ihtiyaçları 
olan tüm fidanları buralardan karşılamışlardır. Fidanların, çıplak köklü ise nemli telislere 
sarılmış ve üstleri branda ile örtülmüş olarak, tüplü ise plastik kasalar içinde düzgün 
istiflenmiş olarak dikim sahasına nakledilmesi gerekir. Saha içinde, tüplü fidanlar yine 
kasalarda, çıplak köklü fidanlar ise ıslak telislere sarılmış olarak ahşap sandıkların içinde 
taşınmalıdır. Bilindiği gibi her sene fidan tevzi toplantıları yaparız. 

Nereye ne kadar fidanı nereden vereceğiz diye. Her Bölge Müdürlüğünün kendi ihtiyacı 
olan fidanı kendisinin üretmesi hem orijin sorununu çözeceği hem de her Bölge Müdürlüğü 
kendi programını yaparken kendi ihtiyacı olan fidanı daha iyi bileceğinden fidan imha 
olayının asgariye ineceği için teknik ve ekonomik açıdan çok daha faydalı olacaktır. Rakım 
ve benzeri nedenlerden dolayı Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı olan kendi fidanlarının 
tamamını üretme imkân olmaması durumunda en yakın iki Bölge Müdürlüğü kendi 
aralarında yapacakları bir planlama ile bunu da halledebilirler. Yoksa ülkenin bir ucundan 
diğer ucuna fidan göndermek zorunda kalırız. Genel Müdürlüğümüze ait fidanlıklarda 
kendi dikeceğimiz araziye en iyi uyum sağlayan küçük boylu fidanlar haricinde boylu fidan 
ve süs bitkileri üretmemek gerekir. Bu işi özel sektöre bırakmak hem Ülkemizdeki 
fidancılık özel sektörünün gelişmesi açısından hem de kendi fidanlıklarımızın, çalıştığımız 
sahalara dikilecek olan küçük yaş ve boydaki fidanları üretim performansına olumlu katkısı 
açısından uygun olacaktır. Bu işi, özel sektörün olmadığı bazı bölgelerde lokal olarak 
yapabiliriz. Böylece fidanlık özel sektörünün olmadığı yerlerde bu işi yapabilecek kişilere 
de örnek bir çalışma yapmış oluruz. Özel sektör bu işin tekniğini öğrenip başarılı olunca da 
biz bırakırız onlar boylu fidan ve süs bitkisi üretmeye devam ederler. Ağaçlandırma 
sahalarına dikeceğimiz fidanların fidanlıklarda aşırı su ve gübre ile şımartılmaması gerekir. 
Bu durumun fidanların tutmasında önemli olan kök-gövde dengesini de olumsuz etkileme 
ihtimali vardır. Bu şekilde fidanlıkta şımartılan fidanlar dikildiği sahalarda gübreyi hiç, 
suyu ise alıştıkları miktarda bulamayacaklarından adapte sorunu yaşamaları ile büyümede 
yavaşlama hatta kuruma ihtimali vardır. İklim ve toprak şartları müsait ise öncelikle çıplak 
köklü (tabi ehil dikim işçisi sıkıntısı da yoksa), değilse tüplü fidan dikeriz. Tüplüdeki kök 
yumağı sorununun çözülmesi halinde tamamlama dikimleri ile uğraşmamak açısından 
özellikle yaz yağışlarının az olduğu yerlerde tüplü fidan dikmek daha avantajlıdır. Toprak 
ve iklim şartları extrem ise tüplü fidan dikimi avantaj değil mecburiyet halini alır. Toprak ve 
iklim şartları optimum ve ehil dikim işçisi de varsa çıplak köklü fidan avantajdır. Yaz 
aylarındaki nisbi nemin %50 den fazla olduğu bölgelerde kuraklık daha rahat 
atlatılacağından çıplak köklü fidan tercih edilebilir. Daha çok çıplak köklü fidanlar da 
görülen don atma olayı için dikim esnasında fidanların kenarına sahadaki mevcut taşlardan 
ikişer üçer adet koymak faydalı olabilir. Sahadaki şartlar dikim yapmaya uygunsa öncelikle 
dikim yaparız, ancak dikim yapmaya uygun olmayan extrem şartlar mevcut ise ekim 
yaparız. Tabii tensildeki tohum takviyesini bundan istisna ettiğimizi söylemeye gerek 
yoktur herhalde. Dikim yapmamız halinde hem fidan aralık ve mesafelerini istediğimiz gibi 
ayarlayarak seyreltme bakımlarından kurtulmuş oluruz hem de makinalı bakım ile işçiyle 
ot alma ve çapa işlemini çok daha rahat yaparız. Bu nedenle tohum ekimini ancak hiçbir 
şekilde fidan dikme imkânı yok veya çok zor ise o zaman yaparız. Tohum ekiminde 
seyreltme bakımını zamanında ve tekniğine uygun yaparken ileriki yıllarda yapılacak olan 
sıklık bakımını da kesinlikle ihmal etmemeliyiz. Yoksa tohumdan gelen fidanların büyüme 
enerjisinin azalmasına yol açarız. Dikimde aralık ve mesafeyi kendimiz belirlediğimizden 
seyreltme sorununu başlangıçta çözmüş oluyoruz. Ancak gerekmesi halinde sıklık ve ileriki 
yıllarda da ilk aralama bakımı dikim plantasyonlarının vazgeçilmezidir. Arazi hazırlığı tam 
alan yapılan bütün sahalarda fidan dikiminin piketaj ile yapılması aralık ve mesafelerin 
tekniğine uygun ve makinalı bakımda kolaylık sağlaması açısından önemlidir. 
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Fidanlıklarda ürettiğimiz çıplak köklü fidanları telislere sarıp ıslatarak sahaya nakledilmeye hazır hale getiririz

Saha içinde ahşap kutularda nemli olarak taşırız,
tabi kökleri ıslatılmış talaş veya yosunla kapatılmış

olarak. 

Telislere sarılı fidanlar brandalı arabalar ile sahaya taşınır,     
brandalar içine rüzgar girmeyecek şekilde fidan balyalarının    

üzerine iyice örtülür.

Çıplak köklü yapraklı fidanlar da
yukardaki şekilde ıslak telizlere sarılır            

Tüplü fidanlar kasalara bu şekilde yan konulmamalıdır çünkü    
 bu şekilde tüp içindeki topraklar dökülebilir veya fidan gövdeleri 

büküldükleri için ağır bir şekilde zedelenebilirler 

Kamyon içindeki tüplü fidan kasaları düzgün istif edilmiş olarak taşınmalı ve saha içinde de yine kasalarda taşınıp
dikilecekleri yerlere dağıtılmalıdır ayrıca fidanların boyları kasalardan uzun olmamalı ki üsteki kasa alttaki kasada
olan fidanlara zarar vermesin, bunu için bir iki yaşında fidanları kullanmak ve kasa boyunu da özel yaptırmak bu

zararı bertaraf edecektir, ayrıca bir iki yaşlı tüplü fidanların köklerinde olması muhtemel yumaklaşma tehlikesi dikim
esnasında tüp tabanın iki parmak kalınlığında kesilmesiyle bertaraf edilecek durumda olacağından bu fidanların

kullanılması çalışmanın daha başarılı olmasını sağlayacaktır

       Tüplü fidanlar çadırlı kamyonlara bant sistemi ile yükleniyorTüpler aşağıda olacak şekilde dik ve sık konulmalıdır
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Fakat normal şartlarda yetiştirdiğimiz bir iki yaşındaki şımarmamış soldaki fidanlar ise sağdaki gibi kapalı orman olur 

Boylu fidanları bu şekilde gövdesinden tutup sallaya sallaya dikim yerine götürürsek kökü zedeleriz (tüpünden
tutup kök ve gövdeyi sarsmadan taşımamız gerekirdi) ve sağdaki manzara kaçınılmaz sonuçtur artık tamamlama 

dikimi yapacağım diye uğraşıp durursun,  bu gibi boylu fidanları dikeceğimiz sahanın mutlak toprak derinliği
70 cm den az ve hemen altında marn veya benzeri köklerin işleyemeyeceği bir anakaya varsa sulamayı bırakınca 
da büyüme devam edebilir ancak yaprak miktarı çoğalıp su isteği artınca ve kökler bulundukları bu 70 cm. lik 

kısımda nemi bulamazlarsa 40-50 yaşında olsalar bile kurumalar görülebilir, yalnız bunun bir istisnası var o da
çalışılan sahada fizyolojik toprak derinliği var ve kökler olabildiğince derine ihtiyaçları olan nemi rahatlıkla bulabilecekleri 

yere kadar inebiliyorlarsa kuruma sorunu yaşanmayabilir 

Tüplü fidanların tüplerinin altları soldaki fotoğraftaki gibi gibi açık olur ve sağdaki fotoğraftaki gibi altı boşluklu 
     ahşap fidan yastıklarında üretilirse kök budaması kendiliğinden olacağı için dikim esnasında ayrıca birde tüplerin 
     kök kesimi ile uğraşmış olmayız, altı kapalı tüpte naylonunun içindeki kökler naylonun tabanına varınca tekrar
     yukarı doğru dönerek tüp içinde gelişi güzel büyümeye devam ettiğinden başarısızlığın en önemli sebebi olan

    yumaklaşma oluşur fakat yukardaki gibi tüpün altı açık olursa yumaklaşma da bertaraf edilmiş olacaktır, belki ileride 
kimya bölümünü de bitirmiş bir meslektaşımız toprak içinde çabucak eriyen bir madde bulur da tüp kaplarını

    ondan yaparız hem naylonun yapacağı çevre kirliliğinden kurtuluruz hem de tüp kabını çıkaracağız diye uğraşmadan
daha az zamanda daha çok fidan dikeriz 

Çıplak köklü fidanların kökleri güneş ve rüzgâra gösterilmemeye çalışılarak (dikim yapan 
kişinin dikim esnasında fidanların bulunduğu sandığı kendi gölgesine koyması uygundur)  
fidan kök uzunluğuna göre açılmış dikim çukurunun üst yamaç yüzeyine kökü 
kıvrılmayacak şekilde yaslanarak kökün kıvrılmaması için sağ veya soldan değil karşıdan 
dik olarak çekilen toprakla sabitlendikten sonra toprakla doldurulup köke zarar 
vermeyecek şekilde fidan kenarı fidana çok yakın olmamak üzere ayak ile iyice çiğnenerek 
sıkıştırılır. Çıplak köklü fidanların sahaya o günkü dikeceğimiz kadar getirilmesi gerekir. 
Çünkü günlük dikim kapasitesinden fazla getirilen fidan balyaları kar veya toprak 
gömüsüne alınsa bile çeşitli olumsuzluklar yaşanabilir. Tüplü fidanları dikerken kök 
kıvrıklığı olmaması için alt tarafından 2-3 parmak kadar keskin bir bıçakla kesilmesi ve 
naylonu kolayca çıkarmak için tüp naylonunun bıçağın ucu ile köke zarar vermeden çizgi 
şeklinde kesilmesi ve bu işlemleri yaparken tüplü fidanın düzgün bir yere yatırılması kılcal 
köklerin hasar görmemesi açısından önemlidir. Bu şekilde işlemi tamamlanmış fidanı 
tüpün boyuna göre açılmış dikim çukuruna koyduktan ve etrafına biraz toprak attıktan 
sonra tüp naylonu yukarı doğru asılarak çıkarılmalı ki tüpün içindeki toprak hırpalanarak 
kök zarar görmesin. Sonra çukur toprakla doldurularak fidan tüpü zarar görmeyecek 
şekilde ayak ile iyice çiğnenerek sıkıştırılır. Özellikle yaz kuraklığının etkili olduğu 
bölgelerde, çıkardığımız tüp naylonunu ortasına kadar çizgi halinde kestikten sonra dikilen 
fidanın gövdesinin toprak ile buluştuğu yere yakalık gibi sererek üzerine de rüzgâr da 
uçmaması için taş var ise bir iki taş koyarak yok ise toprak atarak sabitlersek hem fidanın 
ihtiyacı olan nemin daha uzun müddet korunması hem de fidanın yakın çevresinin birkaç 
sene otlanmaması açısından önemlidir. Tüplü fidanlarda tüpün tamamını, çıplak köklü 
fidanlarda ise kök kıvrılmadan fidanları çukura rahatlıkla koyacak şekilde ve fidanların 
gövdesindeki en alt ibreler de toprağa değecek şekilde dikim derinliği ayarlanmalıdır. 
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Çünkü dikilen fidanların gövdesi güneşe maruz kaldığında kuruma 
ihtimali fazla olur. Dikimi yapmadan önce dikim çukuru içindeki taş, ot 
vb. materyali mutlaka ayıklamalıyız. Çünkü taşlar kökleri zedeleyerek ot 
vb. de hava boşluğu yaparak kökleri çürütebilir. Fidanların dikim 
esnasında iyice sıkıştırılması da bu amaçla yapılmaktadır. Fidanlar 
mutlaka vejetasyon mevsimi dışında dikilmelidir. Toprağın çamur, kuru 
veya don olması halinde fidan dikimi yapmamalıyız. Toprak öyle tavında 
olmalı ki sıkıştırma işlemini en uygun şekilde yapmalıyız. Çamur ise 
kuruyunca kaya gibi olur ve kökler rahat çalışamaz kuru ise 
sıkıştıramadığımız için hava boşlukları oluşur. Don olunca da ne rahat 
kazabiliriz nede istediğimiz gibi sıkıştırabiliriz. Kamuya ait hatıra ormanı, 
dikim töreni vb. amaçlı küçük alanlara tüplü fidanların acilen dikilmesi 
gerekiyor ve biz buna engel olamıyorsak eğer sulama imkânı varsa 
toprak kuru bile olsa fidanları dikip sulama ile can suyu verirken 
sıkıştırma işini de halletmiş oluruz. Sulama imkânı yoksa aciliyeti olan 
büyüklerimizi dikim yapılamaması için mutlaka ikna etmeye çalışmamız 
lazım. Meslektaşlarımız aciliyetin nereden hangi beklentilerden 
kaynaklandığını bildiği için bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Temmuz 
ayının ortasında yapılan törenlerde dikilen boylu fidanlar vatandaşı da 
yanlış bilgilendirmeye neden oluyor. Fidanların her mevsim 
dikililebileceğini zannediyorlar. Ya da dikim yapılır yapılmaz hayvanlarını 
sahaya koyarak otlatabilmek için ağaçlandırma sahalarımıza iki üç metre 
boyunda fidan dikilmesini istiyorlar. “Bazı işlerimiz var ki çok vahim, çok 
acil ama hiçbir zaman ciddi değil” diyen bir meslektaşımız vardı acaba 
doğrumu söylüyordu diye düşünmeden edemiyorum.

Dikim esnasında çıplak köklü fidanları ahşap sandığa konmuş ıslak telizlerin içerisinde taşırız, fidan köklerinin
etrafına da ıslak talaş veya yosun koymak nemin çabuk kaybolmaması açısından faydalıdır, dikeceğimiz fidanı 

alır almaz telisi hemen örter sandığın kapağını kapatırız, aldığımız fidanı güneş ve rüzgara mümkün olduğunca
göstermemeye çalışarak çukurun yamaç tarafındaki yüzeyine sabitleriz.

İlk toprağı tam karşıdan çekeriz ki kök kıvrılmasın sonrada çukuru toprakla doldururuz, toprak doldurma esnasın
da taş, ot vb. yabancı materyal varsa çukurdan dışarı atarız, fidanın kökü zedelenmesin diye gövdeye 4-5 cm kala-
cak şekilde doldurduğumuz toprağı ayağımız ile çiğneriz, çıplak köklü dikiminde en önemli şey telis içindeki fidan
köklerini rüzgar ve güneşe göstermemek ve dikim sırasında kökün kıvrılmamasını sağlamaktır bunun için dikim

çukurlarını köklerin kıvrılmasına neden olmayacak kadar derin kazmak çok önemlidir 

Tüplü fidanların çukurlarını tüpün boyuna göre en alttaki yaprak toprağa değecek şekilde kazarız, kök kıvrılmasını
önlemek için tüpü toprağa yatırıp taban kısmından iki üç parmak kalınlığında keseriz ve kesilen kısmın içindeki 

toprağı çukurun içine ezerek dökeriz (organik maddesi fazla ve nemli olduğu için)

Tabanı kesilen tüpü toprağın üzerinden kaldırmadan tüp naylonunu bıçakla çizgi şeklinde yukardan aşağıya 
  doğru keseriz sonra tüpün toprağını dağıtmamaya çalışarak tüplü fidanı çukura dik olarak koyup çukurdaki

  fidan tüpünün kenarına toprak çekeriz 
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Tüpün üzerine elimizle basarak naylonu çekip çıkarırız ve fidanın etrafını ilk yapraklara kadar toprak değecek 
şekilde toprak ile doldururuz, yine toprak doldurma esnasında taş, ot vb. yabancı materyal varsa çukurdan dışarı 

      atarız, tüpün tam üzerine basmamaya dikkat ederek ayağımız ile doldurduğumuz toprağı iyice çiğneriz

Tüpün naylonunu çıkardıktan sonra kare haline gelmiş bu naylonun ortasından kenarına kadar çizgi halinde 
     keserek diktiğimiz fidanın gövdesinin hemen bitişiğindeki toprağın üzerine fidanın gövdesini saracak şekilde,

İklim veya toprak ya da daha kötüsü her ikisinin şartlarının elverişsiz olması 
durumunda mecburen çalışmak zorunda kaldığımız rekreasyon, yeşillendirme, 
yol kenarı ağaçlandırması veya rüzgar erozyonu çalışmalarında sulama ile başarı 
sağlanmak istenebilir. Bu durumda iki tehlike vardır. Birincisi yeterli toprak 
derinliği olmadığı gibi geçirimsiz ana kaya yüzeye yakındır diğer bir deyişle hem 
mutlak hem de fizyolojik toprak derinliği yeterli değildir. Sulama ile ilk yıllar 
fidanları yaşatabiliriz ama boy ve çap büyümesi arttıkça su ve besin ihtiyacı 
fazlalaşacağından ileriki yıllarda sulama olmasa fidanlar tamamen kuruyacak, 
sulama olsa bile hem çok masraflı olacak hem de büyüme yavaşlayıp belki de 
duracaktır. İkincisi ise mutlak ve fizyolojik derinlik yeterli ya da mutlak derinlik 
az ama fizyolojik derinlik yeterli olabilir bu durumda sulama nedeni ile 30- 35 
cm. lik yüzeydeki besini kolayca alan kök tembelleşerek derine gitme gereği 
duymayacak dolayısı ile yaşatmak için devamlı sulama gerekecek, masraflı 
olduğu halde devamlı sulansa bile yine büyüme yavaşlayıp durma ihtimali 
olacaktır. İkinci durumun birinciye göre avantajı, toprağın su tutma kapasitesi iyi 
ise sulamanın ilk bir iki yıl yaz kuraklığını atlatacak kadar az miktarda yapılması 
halinde sulama kesildikten sonra kökler mutlak ve fizyolojik derinliği sonuna 
kadar kullanmak zorunda kalacağından sulama işlemi kesilse bile fidanların boy 
ve çap büyümesi devam edebilir fakat bu durumda riske girmemek için yine bir 
iki yaşlı tüplü fidan dikip hiç sulama yapmadan kritik ilk yazın geçirilmesini temin 
etmek ilerisi için daha uygun olacaktır. Ancak mutlak veya fizyolojik derinlik 
yeterli olduğu halde toprağın su tutma kapasitesi iyi değil ve yıllık ortalama yağış 
da ve özellikle de yaz yağışı düşük ise yine sürekli sulama gerekebilir. Bu 
durumu, proje aşamasında toprak profilini ve iklim durumunu iyi okuyarak 
netleştirebiliriz. Birinci tip sahada toprağın su tutma kapasitesi ne olursa olsun 
çalışmak teknik ve ekonomik açıdan doğru değil ama çalışmak mecburiyeti varsa 
süresiz sulamayı ve büyük sulama masrafını göze alacağız ya da yöreye uygun 
ebucehil çalısı, karaçalı vb. kanaatkar çalı türleri ile erozyon kontrolü çalışması 
yapacağız. İkinci tip sahada ise su tutma kapasitesi iyi ve yıllık ortalama yağış da 
çok düşük değil ise derin toprak işlemesi yaparak ve küçük tüplü fidanlar dikerek 
hiç sulama yapmadan köklerin mutlak ve fizyolojik derinliği azami kullanmasına 
zorlamak ilerdeki gelişme açısından çok daha iyidir. İlk yaz kuraklığının rahat 
atlatılması ve büyüme enerjisinin hızlanarak devam etmesi için yukarda 
bahsedilen tüm iklim ve toprak şartlarında, bir veya iki yaşlarındaki küçük tüplü 
fidanların dikilmesi uygun olur. Fidan tüpü içindeki toprağında iyice ıslatılması ve 
hektara yıllık ortalama yağışın en fazla 2 katı fidan adedi dikilmesi besin 
yeterliliği ve büyüme açısından olumlu etki yapar. Aksi halde yine sulama ihtiyacı 
duyulur ve yine aynı problemler ile karşılaşılır. Her kuruma su yetersizliğinden 
olmayabilir, fidan üstten kurumaya başladı ise kuraklıktan dolayıdır, kuruma alt 
ve yanlardan başladı ise başka bir nedenden (mantar, böcek vb.) olduğu 
araştırılmalıdır. Çalışma mecburiyeti ekolojik denge gereği değil de insan 
kaynaklı ise talep sahiplerine masrafın yüzde birini kendi cebinden verme şartını 
getirebilirsek iklim ve toprak yapısı nedeniyle ormancılık tekniğini ve dolayısıyla 
ekonomiyi aşırı zorlayan bu tip çalışmaların önemli bir kısmından Kurumumuzun 
kurtulacağını zannediyorum.
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İklim ve toprak şartları uygun olmayan sahaya birileri istedi diye diktiğimiz boylu fidanları devamlı sulamak zorundayız

Ama sulamayı kesince hemen kuruduğunu görüyoruz       Kurumanın neden olduğunu bilmek için fidanın kökünü 
sökmek gerekir

Erozyon kontrolü için ille fidan dikip kurutmaya 
gerek yoktu yörede doğal yetişen kanaatkar çalı ve 

ağaççıklar korunup geliştirilebilir ya da ot ekimi yapılabilirdi

Suyu hazır bulunca kökler derine gitmemiş ve sulama      
 olmayınca da kuraklığın etkisini hemen hissetmiş,              

 çünkü toprağın su tutma kapasitesi de iyi olmayınca          
 köklerin bulunduğu yüzey kısmındaki nem çabucak 

 kaybolmuş ve fidan beslenme sorunu yaşamış                                                                                                    

Çalışılması zorunlu olan bir saha da derin toprak işlemesi ile küçük (bir iki yaşında) tüplü fidan dikilerek sulama
yapılmadan ilk birkaç kritik yılın geçirilip köklerin derine gitmesi sağlanarak ileride olması muhtemel kurumaların

bertaraf edilmesi mümkün olabilir  

Ayrıca yörede veya yakın mıntıkada doğal olarak yetişen toprak ve iklim yönünden 
kanaatkâr, meyveli meyvesiz ibreli yapraklı tüm çalı, ağaççık ve ağaç türlerinin 
tohumlarından elde edilen fidanların (tüplü olması iyi olur) özellikle erozyon kontrolü 
çalışması yaptığımız sahalar başta olmak üzere yeşillendirme amaçlı çalışmaların 

Dere ıslahında eşiklerin arkasına biriken rüsubat üzerine dikim ve ekim yaparak canlı çit oluştururuz

Yine erozyon kontrolü çalışmalarında yörede yetişen çalı veya ağaççıkların tohumunu eker ya da fidan üretip dikeriz,
fidanların tüplü olması başarıyı artırır 
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Çalıştığımız arazinin toprak yapısı fidan dikimine imkân 
tanımayabilir. Tohum ekimi yapmak mecburiyetinde 
kalabiliriz. Ekim, erozyon kontrolü çalışmasında çizgi ot 
ekimi şeklinde olduğu gibi yörede doğal olarak yetişen her 
türlü çalı, ağaççık, ibreli veya yapraklı ağaç tohumlarının 
ekimi şeklinde de olabilir. Sığ topraklarda yetişebilen bazı 
çalı ve ağaççık türlerinin tohumlarını, toprak muhafaza 
amaçlı hazırladığımız fidan dikilecek derinlikte olmayan 
teraslara ekebiliriz. Ya da fizyolojik derinlik iyi olduğu halde 
aşırı yüzey taşlılığı nedeniyle fidan dikemediğimiz karstik 
sahalara yöreye uygun ibreli (özellikle sedir) veya meşe 
başta olmak üzere yapraklı ağaç tohumlarını ekeriz. Derin 
toprak istemeyen çalı veya ağaççık tohumlarından tüplü 
fidan üretip yine toprak muhafaza amaçlı hazırladığımız 
terasların uygun kısımlarına dikeriz. Ekim zamanı, 
ektiğimiz bitkinin tohumunu döktüğü zamana denk 
getirilmelidir ki başarılı olalım. Tabi ki tohumların toplanma 
zamanı da olgunlaşıp dökülmekte oldukları zamandır. 
Karstik sahalara ekilecek tohumu (buralarda çoğunlukla 
sedir tohumu ekilmektedir) kar yağışından hemen önce 
ekmek zararlıları tarafından tohumların alınamadan karla 
kapatılmasına ve kış boyu yerine alışmasına imkân sağladığı 
için daha uygun olur.

Mutlak ve fizyolojik toprak derinliğinin ottan başka hiçbir bitki türüne yeterli olmadığı erozyon sahalarında çizgi
ot ekimi yaparız, yine dikim yapılmış extrem erozyon sahalarında ise fidanların bulunduğu terasların arasındaki

ot dahil her türlü bitki örtüsünün gelişmesini ve yoğunlaşmasını sağlamak için hiçbir surette hayvan otlattırmayız 

Fizyolojik derinliği iyi olan ancak fidan dikilemeyecek kadar çok taşlı karstik sahalarda özellikle sedir tohumu 
    ekimi ile güzel sonuçlar alabiliriz, tohumlar tohumu ekilecek ağacın tohumunu döktüğü zaman toplanmalı ve

    ekimi takiben üzerine kar yağacak şekilde ekilmeli, erken ekilip üzerine kar yağmaz ise mevcut faunaya yiyecek
    olabilir geç ekilirse çimlenemeyebilir, ekimden önce varsa topraktaki sert tabakaların kırılması amacıyla uygun

    ekipmanla arazi hazırlığı yapılması çimlenme yatağı da oluşturacağından başarıya katkı yapar

Dikim işi bittikten sonra sıra bakım çalışmalarına gelmiştir. Bakım ot alma ve çapa, 
kaymak kırma, sürgün kontrolü, teras tamiri ile tamamlama dikimleri şeklinde 
yapılır. Bakım, otların olgunlaşmadan önceki yaş zamanında bitirilmeli ki 
tohumlarını ağaçlandırma sahasına dökmesinler. Bakım işleri üretim amaçlı ve 
özellikle endüstriyel ağaçlandırmalarda daha yoğun (makine+İşçi) yapılmalıdır. 
Meyilin müsaade ettiği her türlü üretim amaçlı ağaçlandırmalarda fidan aralık ve 
mesafelerini (çapraz) diskaro ile tam alan sürmeliyiz. Sonrada fidanların 
kenarında kalan otlar işçi gücü ile çapalanarak temizlenmeli ve varsa çatlak ve 
yarıklar kapatılmalıdır. Makinalı bakımın yapılabilmesi için arazi hazırlığının da 
makinalı yapılıp piketajına da özen gösterilmesi önemlidir. Diğer ağaçlandırma, 
rehabilitasyon ve erozyon kontrolü sahalarında da dikilen fidanların etrafı en az 
yarım metre yarı çapında olacak şekilde tüm otlardan temizlenip çapalanır ve 
çatlak ve yarıklar kapatılır. Teras kenarlarında yarılmalar var ise ağaçlandırma, 
erozyon kontrolü veya rehebilitasyon hangi tür çalışma olursa olsun mutlaka 
kapatılmalıdır. Yoksa teraslar tamamen tahrip olur. Otların boyu büyüdükçe fidan 
çevresindeki bakım alanının genişletilmesi lazım ki fidanlara gölge yapmasınlar. 
Ayrıca dikilen veya ekimle gelen fidanlara gölge yapma ihtimali olan tüm bitkilerin 
gölge yapan veya yapma ihtimali olan sürgünleri kesilerek (sürgün kontrolü) 
fidana vereceği zarar önlenmiş olur. Sürgün kontrolu için yaygın kullanılan aletler 
bıçak, testere, orak, tahra, gürebi vb. leridir. Sürgün kontrolünün, ot – alma ve 
çapa işinden sonra, sürgün büyümesinin yavaşladığı dönemde (haziran – 
temmuz), şüceyratın sürgünleri kesilince yeniden kuvvetli sürgün vermeye gücü 
kalmadığı zaman yapılması uygundur. Başka bir deyişle sürgün kontrolü 
vejetasyon mevsimi içinde yapılmalıdır aksi halde sürgünü kontrol değil daha çok 
büyütmüş oluruz. Bakım çalışmaları yüksek kesimlerde en geç haziran, sahile 
yakın düşük rakımlarda ise mayıs başlarında bitirilmelidir. 
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Aksi halde tüm tohumlar dökülmüş olur. Ayrıca yaz yağışları normalden fazla 
olur ise otlanmayı müteakiben ikinci bir bakım yapmakta zorunlu olabilir. Tabi 
otlanma olmasa bile özellikle ağır yapılı topraklarda olan büyük küçük bütün 
çatlamaların ve yarılmaların çapalanarak kapatılması gerekir. Eğer otlanma, 
çatlama, yarılma yok (özellikle orta ve hafif bünyeli topraklarda) ve yaz yağışları 
da iyi ise ot alma ve çapa bakımı yapılmayabilir. İlk yıl çapalama dıştan içe fidana 
doğru yapılmalıdır ki taze fidan kökleri çapa darbesi ile zarar görmesin. Sonraki 
yıllar içten dışa doğru yapılır. Ekim yapılan ağaçlandırma ve rehabilitasyon 
sahalarında sık gelen gençlik seyreltilmelidir. Bunun için gelecek vadeden 
istikbal fertleri fidan cinsine göre belli bir yoğunlukta bırakılarak diğerleri 
sahadan uzaklaştırılır. Bu arada yabancı otlar da temizlenir. Karışım yapması 
istenen ve kendiliğinden gelen orman ağaçları karışım oranına göre yine belli 
yoğunlukta bırakılır. Erozyon kontrolü sahalarında ise fidan kenarları hariç 
başka yerlerde ot alma ve çapa yapmaya gerek yoktur. Çapaladığımız alanın 
dışında sahaya gelen tüm bitki örtüsü korunmalıdır. Tabi tüm teras tamirleri de 
itina ile yapılmalıdır. Fidanlar, dikim aralık ve mesafelerine uygun olarak 
dikilmiş ise endüstriyel ile üretim amaçlı ağaçlandırma çalışmaları hariç diğer 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü dikimlerindeki başarı % 50 den fazla ve 
sahaya homojen dağılmış ise tamamlama dikimi yapmayabiliriz. Çünkü zamanla 
sahada istediğimiz kapalılığın oluştuğunu görürüz.  Her ne kadar projelerin 
maliyet hesabı yapılırken bakımı üç yıl olarak alsak ta yetişme ortamı şartlarının 
optimum veya extrem olmasına göre dikilen fidan biyolojik bağımsızlığına 
kavuşuncaya kadar bakım işleminin devam etmesi uygun olur.

Ot alma çapa, kaymak kırma ve sürgün kontrolü şeklinde yapılan bakımlar fidan için çok önemlidir, eğer aşırı
otlanma var da fidanlarda çok küçük ise rüzgar sirkülasyonunu sağlamak ve besine ortak olmayı önlemek

açısından sadece fidanların kenarında değil soldaki fotoğrafta görüldüğü gibi tüm teras boyu çapa ve ot alma 
yapmak daha uygun olur Doğal gelen fidanlara yapılan gençlik, dikimle gelen fidanlara yapılan kültür bakımıdır

Sonrada fidan kenarlarında işçi ile çapa ve ot alma
 işlemi yaparız.

Meyilin müsait olduğu özellikle üretim ve gelir getirici              
   amaçlı ağaçlandırmalarda teras aralarında diskaro ile       

   sürüm yaparız

Tohum ekimi ile veya doğal yoldan gelen 
fidanlar sık ise seyreltiriz, bu çalışmayı istikbal 
vadeden iyi gelişmiş fidanlar lehine yaparız

Kuraklık ve fidan üzerinde aşırı ot baskısı tehlikesi yoksa        
         sadece fidanların etrafında ot alma ve çapa yapmak 

yeterlidir                                                                                                

Gençlik veya kültür bakımı gereği seyreltmede, istikbal vadeden fidanları, hektarda olması gereken sayıyı baz 
      alarak sahada bırakıp öncelikle formu düzgün olmayan tepesi çatallı vb. fidanlar başta olmak üzere diğer fidanları 
      sahadan uzaklaştırırız, doğal yolla elde edilen fidanlarda ve özellikle kızılçam fidanlarında seyreltmeyi, mümkün- 

      se vejetasyon mevsimi dışında yeterli boya ulaştığında ve boy farklılaşmasının başladığı dönemde, fizyolojik 
      derinlik içinde kökü en derine ulaşmış boylu fidanların lehine olarak 4-5 yaşlarında yapmak daha uygun olur
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Endüstriyel ve üretim amaçlı ağaçlandırma haricindeki tüm dikim çalışmalarında tutma oranı %50 yi geçmiş
           ve homojen

dağılmış ise tamamlama dikimine gerek kalmadığını bu gördüğünüz son altı fotoğraf çok net bir şekilde göz önüne
sermektedir, ilk zamanlarda başarı oranı düşük gibi görünmesine rağmen zamanla sahalar tamamen kapanmıştır,

toprak şartları nedeni ile homojen değil de kümeler halinde kapalılık oluşmuş ise yine olduğu gibi bırakırız toprak
şartları yönünden fidan gelmemiş boşluklara da ot veya çalı gelir ya da tamamen olduğu gibi kalabilir bunda hiçbir 

sakınca yoktur

Araziyi hazırladık, fidanı diktik, bakımlarını yaptık işimiz tamamlanmış oldu mu? Hayır, gelelim 
en önemli konuya. Koruma konusu. Biz ormancıları en çok yoran ve dikilen ya da ekilen 
sahaların başarısız olmasında en etkili olan sorunumuz ormanda yapılan gezici hayvancılıktır. 
Yılda ortalama on bin hektar orman alanı yangınlar ile zarar görür ancak Genel Müdürlüğümüz 
çalışanları büyük bir özveri ile aynı yıl içinde arazi hazırlığını yapıp fidanları dikerek ya da 
sahanın durumu müsait ise sadece koruma veya tohum takviyesi ile birkaç yıl içinde yanık 
sahaları tamamen yeşil alana çevirirler. Ancak on milyon hektar verimsiz ormanlık alana ise 
gezici hayvancılık yüzünden ya hiç girilememekte ya da girilse bile koruma sorunu 
yaşanmaktadır. Dolayısı ile Ülkemiz ormanlarının yarısına tekabül eden ufak bir teknik 
müdahale veya uygun yerlerde sadece koruma ile verimli hale gelecek olan yaklaşık on milyon 
hektar saha maalesef atıl vaziyette kalmakta ve erozyon ile topraklarını da yavaş yavaş 
kaybetmektedir. Buna göre ormanda hayvan otlatmak orman için orman yangınlarından bin 
kat daha zararlı demek değil midir? Çalıştığımız sahayı dikenli tel çit ihata ile koruma altına alıp 
otlatmaya kapatınca çobanlar için daha cazip hale geliyor. Çünkü telin iç tarafında yarım metre 
ot var ama dışı toz toprak olmuş. Dikenli tel sadece çobanı olmayan başıboş hayvanlar için 
koruma sağlar. Hayvan sürüsünün başında çoban var ise telleri ya keserek, ya alttakini alta 
üsttekini üste koyarak veya dikenli tellerin tutturulduğu kazıkları yere yatırarak hayvanlarını 
içeriye koymaya çalışır. Saha bekçisi var ise bunu engelleriz ama yok ise daha sonra sorumluları 
yakalayıp ceza yazmamızın artık fidanlara bir faydası olmaz. Bir kez tepesi hayvan tarafından 
ısırılmış ise artık o fidandan fayda bekleme. Fidanların çoğu aynı akıbete uğramış ise o sahadan 
da fayda bekleme. Hele son yıllardaki yoğun çalışmalardan dolayı ne saha bekçisi ne de zaten 
yetersiz olan orman muhafaza memuru sayısı korumayı istediğimiz gibi yapmamızı 
sağlayamıyor. Başta da dediğim gibi fidanı dikmekle iş bitmiyor. İşimiz yeni başlıyor. Korumada 
bu kadar zafiyetimiz varken birde otlatma planı yapılmasını gündeme getirmek durumu 
ormanlarımız aleyhine daha vahim hale getirdi. Ülkemizde on altı milyon hektara yakın mera 
alanı var ama hektara düşen hayvan sayısının aşırı ve münavebeli otlatmanın yapılmaması 
nedeniyle meralar bakımsız ve dolaysıyla yetersiz durumdadır. Hal böyle olunca Genel 
Müdürlüğümüz tarafından ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü çalışmasına konu 
edilmesi gereken yaklaşık on milyon hektar (amenajman plan verilerine göre) verimsiz orman 
sahası yöredeki hayvan sahibi vatandaşlar tarafından otlatılması gereken mera imiş gibi 
görülüyor ve izinli (otlatma planı gereği) veya izinsiz otlatma yapılıyor. Dolayısı ile Genel 
Müdürlüğümüze ait bu tip sahalarda gerek çalışmaya başlarken hayvan sahiplerinin itirazları 
gerekse çalıştıktan sonra korumada zorluk çekmemiz meslektaşlarımızın çalışma azmi ve 
performanslarını olumsuz etkilemektedir. Belki yoğun itiraz olan yerleri bırakın olmayan 
yerlerden çalışmaya başlayın denecek ama zaten yıllardan beri sorunsuz sahalarda çalışıldığı için 
şimdi artık öyle itiraz edilmeden çalışacağımız saha bulmak kolay değil. Bununda çözümü 
yörede hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın verimsiz ormanda otlatmaya ihtiyaç 
duymamaları için meraların uhdesinde bulunduğu Kurum tarafından ıslah edilmesi ve 
münavebeli otlatmanın sağlanmasıdır. Hayvan sayısının fazlalığı ya da meraların ıslah 
edilmesinin zorluğu buna çözüm olmuyor ise ahır hayvancılığı, arıcılık veya meyvecilik vb. diğer 
geçim vasıtalarının ormancılık faaliyeti yapacağımız yörede yaşayan vatandaşlara, en azından 
ormana baskıyı azaltacak ek bir geçim kapısı olacak şekilde teşvik edilmesi gerekir. Bunun 
çeşitli ve başarılı örnekleri değişik bölgelerimizde mevcuttur. Verimli ormanlarda hayvan 
otlatmak verimsiz ormanlar gibi zararlı olmayabilir ama oraya da hayvan girmez ki. Çünkü ağız 
tadıyla yiyeceği bir şey yok ki girsin. Otlatma planları yaparak hayvanların, verimli verimsiz tüm 
orman alanlarımızda otlatılmasına imkân veriyoruz. 
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Meralarda otlatma planı 3-5 ay için hazırlanırken, ormanlarda 12 ay düzenlenmesi 
hangi mantık ile açıklanabilir. Dediğim gibi üç kapalı bir ormana zaten hayvan girmiyor. 
Otlatma planı yapılmış yapılmamış pek fark etmez. İki ya da bir kapalı ve özellikle de 
verimsiz orman sahalarımıza otlatma planı yapılması konusunun tekrar gözden 
geçirilmesi şarttır. Öncelikle bu tip sahaları verimli orman haline getirip hem ekolojik 
dengeye olumlu katkısını sağlamak hem de ekonomiye en kısa zamanda 
kazandırmamız gerekirken ıslah edilmemiş meraların vebalini bu sahalara yüklemek 
hangi meslektaşı üzmez. Mera ıslahında bile münavebeli (mera ıslahının başarılı olması 
için en önemli faaliyet) otlatmayı başaramazken acaba ormanda otlatma planını hangi 
çobana nasıl uygulatacağız. Otlatma planlarının ne getirip ne götürdüğünü mutlaka 
incelememiz şart. Sekiz yılı aşkın zamandan beri yapılan bu uygulamanın gezdiğim 
yerdeki ormanlara zararını gözümle gördüğüm için bütün bunları söylüyorum. Gezici 
hayvancılığın ormanlarımızdan ne götürdüğü bunun karşılığının ne olduğunun iyi tespit 
edilmesi lazım. Toprakla buluşturulan fidan sayısı ile ilgili söylenen meşhur rakamın da 
bu tespit sonucunda önemli miktarda revizeye uğrayacağını tahmin ediyorum. Tescilli 
mera alanlarının ilgili Kurumu tarafından rehabilite edilmesi, kapasitesi kadar ve 
münavebeli otlatılması sağlanırsa birim hayvandan daha çok verim alınacağı gibi 
meraların da aşırı tahribinin önüne geçilmiş olur. Meraların tam kapasite kullanılması 
da ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılayamıyor ise ahır hayvancılığı ile bu sorunun 
çözülmesi uygun olacaktır. Ülkenin et ve süt ihtiyacı için ormanda otlatma yapmak 
sorunu çözmediği gibi ormanların tahribi ile erozyon sorununu da beraberinde 
getirmekte ve ekolojik dengeyi de bozmaktadır. Bugün bir hektar ağaçlandırma 
yapmanın maliyeti on bin lirayı geçmektedir. Ülkemiz verimsiz ormanlarının çok büyük 
kısmı sadece koruma ile kendi kendini rehabilite etme kabiliyetindedir. Yani otlatma 
yapılmadığı zaman milyarlarca lira tasarruf edilmiş olacaktır. Tasarruf edilen bu 
miktarı ahır hayvancılığına destek olarak verebiliriz. Verimsiz ormanlarda hayvan 
otlatalım diyenler gelir gider hesabı yaptı mı acaba? Bin küçükbaş hayvanın, binlerce 
hektar ormanlık alanda otlatılmasıyla yapılan tahribatın sonucunda ne kadar et ve süt 
getirisi olduğu hesaplandı mı? Nimet külfet dengesine bakıldı mı acaba? Belki ahırda 
beslenen elli büyükbaş hayvan bunların tamamından daha fazla getiri yapacak ve 
ekolojik dengeyi de bozmayacaktı. Hatta küçükbaş hayvanlar bile ahırda beslenerek 
çok güzel sonuçlar alınabilir. Kimse ormancılar ormanda otlatmayı yasakladığı için et ve 
süt açığı var da ithal ediyoruz demesin. Yıllardır plansız, otlatma planları yapıldığından 
beride plan gereği ormanlarda hayvanlar otluyor ve kimsenin de bir şey dediği yok. 
Hollanda'nın et ve süt ihracatı ile Ülkemizin et ve süt ihracatı hiç kıyaslandı mı? 
Hollanda da ne kadar hayvan ormanda otluyor Ülkemizde ise ne kadar otluyor hiç bilen 
var mı? Hollanda değişik bir model uyguluyor diyecek olanlara hangi modelse o modeli 
uygulayın derim. Otlatmanın orman yangınlarına faydalı olduğunu söyleyen 
meslektaşlarıma katılıyorum çünkü yanacak ne ağaç ne de ot kalmayacağı için yangında 
olmaz! Keçi ormandaki kurumuş ibreleri de mi yiyor ki yangına faydası olsun? En çok 
yangın kızılçam sahalarında olur en çok kuru ibrede buralarda bulunur. Şunu biliyorum 
ki bir keçi bir saatte yeni çimlenmiş on bin sedir fidanını yiyebiliyor. İnanmayan 
deneyebilir. Maki ve hiçbir ormancılık faaliyeti yapılamayan alpin zon ile taşlık kayalık 
sahalarda ne yaparsan yap istediğin kadar otlat ama verimli veya verimsiz hiçbir 
ormana dokunma.

Yanan sahaları otlatmaya kapattığımızda (özellikle kızılçam sahaları) birkaç sene 
içinde çok güzel gençlik geldiğini görürüz. Belki ekstrem yerlerde tohum takviyesi 
gerekebilir. Korumaya ciddi olarak devam edildiğinde sahaların eski halini almaya 
başladığını gözümüzle görürüz. Yasaklanmasa da otlatma yapılsaydı bu yanık 
sahalar eski yeşil verimli orman haline kavuşabilir miydi acaba. Son olarak bölgesel 
bir öneri ile bu konuyu bitirmek istiyorum. Konya Bölge Müdürlüğü ormanlarına 
vejetasyon mevsimi boyunca keçileri ile gelen yaklaşık yüz göçer ailesi Konya' da ki 
TİGEM çiftliklerine yerleştirilemez mi? Belki küçükbaş ahır hayvancılığı için bir 
model örnek oluşturulmasına katkı da yapabilir. Gezici hayvancılık vahşi (salma) 
sulamaya benzer götürdüğü ile getirdiği iyi analiz edilmelidir. Tıpkı kapalı 
havzalara yapılan baraj ve göletlerin getirdiği ile götürdüğünün iyi irdelenmesinin 
gerektiği gibi. Karadeniz bölgesi ile rakım ve meyilin düşük olduğu diğer sahil 
kesimlerinde belki otlatmanın zararı iklim ve toprak şartlarının optimum olması 
nedeni ile tolere edilebilir ama diğer yerlerde yangından çok daha tehlikelidir. Ne 
zaman farkına varacağız bu sönmeyen yangının?

Dikenli tel ormanı korumaz ancak başıboş hayvanlara karşı belki geçici bir engel olabilir tellerdeki yünler ispatı,
alttaki teli alta, üstteki teli üste kaldıran çobanımız hayvanlarını aç koymamış

Ya da tamamen yere yatırmış ve hayvanlar sahaya girmiş, girince de bin bir emekle dikilen fidanları mideye indirmiş
boşuna dememişler ormanı dikenli tek değil sevgi korur diye
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Bu değnek keçi yemeden önce bir sedir fidanı idi          Küçükleri yerken büyük fidanlarında kabuklarını kemirmiş

Bütün bunların sebeplerinden biri de tescilli meralarımızın bu halde olması değil de nedir? Meralarda rehabilite
ve münavebeli otlatma yok birde kapasitenin üzerinde hayvan olunca durum meydanda, otlatma planları sonucu

ormanlarında aynı akıbeti yaşamayacağından emin misiniz? otlatma planları 3-4 aylık ta değil yıllık yapılıyor unutmayalım

Merada ot kalmadığı gibi toprakta kalmayacak bu gidişle kapasite üzerinde hayvan var münavebeli otlatma yok
mera ıslahında en önemli şey münavebeli otlatma ama uygulanabiliyor mu? ormanda da uygulanamıyor değilmi?

Bu meradaki hayvanlara ancak acımak lazım Baraj havzasında çalışacağız ama yoğun bir hayvancılık var
(    hayvan izlerinden belli) koruma yine büyük dert olacak

Mera var ama ot yok keçi için orman zaten daha lezzetli     Lezzetli olmasa nasıl bu kadar iştahla yiyebilirlerdi ki?

2-3 metre imiş farketmez bir çaresini bulurlar Ne kadar zeki bir hayvan. Taşın üstüne çıkınca daha
yukarıya ulaşacağını biliyor  
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Bu kadar çalışkan hayvana orman mı dayanır ? Hayvanlarımız çok çalıştılar ve sonunda ormanı birkaç kalıntı 
ağacın kaldığı kayalık bir alan haline getirdiler ama 
 orman yangını olur diye korkumuz kalmadı artık

Hayvanlar buraya girsin ama girmez ki bu kapalılıktaki 
bir ormana çünkü kabuklar sert nasıl kemirecek             

İşte bizim bozuk veya verimsiz dediğimiz bu alana 
giriyorlar o çalı gibi gördüklerimiz büyüyebilseydi her

biri birer karaçam ardıç olup sahayı kapatacaktı

Evet keçi orman yangınlarını önlüyor diyenlere ben de
katılıyorum çünkü hayvanın yıllarca otladığı ve artık otun
bile kalmadığı aşağıdaki saha da kesinlikle yangın olmaz

bizde yangın harcamalarından kurtulmuş oluruz

Keçi kurumuş ibreleri yiyormu ki yangına faydalı olsun,   
tazecik fidanlar varken bunlara bakmaya tenezzül bile

      etmez bu ibreler burada olduğu müddetçe yangın tehlikesi 
var demektir

Koruma sorunu nedeni ile başarısız olan sahalar gezici hayvancılığın azaldığı yerlerde revize projeler ile tekrar tesis
  edilmeye başlıyor, yıllık programların % 35 i revize olup bunun en az üçte ikisi koruma sorunu yüzünden başarısız

  olan sahalalardan kaynaklanmaktadır kalan üçte biri ise diğer sebeplerden kaynaklanmaktadır

Bu taraftaki yamaçta arazi hazırlığı yapıp dikmişiz ve karaçamlar büyüyor esas olay karşı yamaçta, herhangibir
   faaliyet yapılmamış ama o karşıdaki görülen ağılın sahibi hayvancılığı terkedince kendiliğinden gelen meşeler 

   bu taraftaki yamaçtaki dikilen karaçamlar ile yarışmaya başlamış 

Gezici hayvancılık sorunu kalmayan köydeki tek bir          Beyşehir de silah sanayi gelişince gezici hayvancılık azalmış
karaçam, sahayı insan eli değmeden masrafsızca                       ardıç meşe yarış edercesine sahayı kapatıyorlar 

                             ağaçlandırıyor
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Otlatmaya o kadar maruz kalmışki kökler açığa çıkmak üzere fakat 3-4 sene korununca gençlik gelmeye başlamış 

Yine 3-4 sene otlatmaya kapatılan orman içi açıklıklarda (bazen tohum takviyeside gerekebilir) gelen gençlikler

Yanan sahalar otlatmaya karşı ciddi  bir koruma ile çok uzun sürmeyen bir zamanda eski haline kavuşur 

Yeterki otlatmaya kapatılsın sahadaki yangından önceki mevcut bitki örtüsü daha sağlıklı gelmeye devam eder

Meslektaşlarımız çalışmalarının çoğunu dağların ve tepelerin 
arkasında kimsenin göremeyeceği yerlerde yapmış ama yeşil kuşak 
adı altında yerleşim yerleri ve baraj kenarlarında da çok güzel eserler 
bırakmışlar.
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Akşehir ilçesindeki erozyon kontrolü çalışması                  Sultanbeyli Aydos dağı yeşil kuşak ağaçlandırması
aynı zamanda yeşil kuşak oluşturmuş

Kahramanmaraş 1935 de böyle imiş                            Şimdi de bu hale getirmiş fedakar meslektaşlarımız

Burdur da ki erozyon kontrolü çalışmaları da yeşil kuşak çalışması gibi şehre yeni bir görüntü kazandırmış Uluborlu barajının yağışlarla gelen rusubat ile dolması önlendiği gibi yeşil bir görüntüye de kavuşturulmuş

Kütahya 1937 deki görünüm öyle ki toprak güneşten insanın gözünü alıyorken şimdi bu hale gelmiş

Kastamonu da bir zamanlar böyleyken şimdi yeşillikler arasında bir şehrimiz olmuş
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Altınapa Barajı daha 1991 de böyle iken meslektaşlarımız sayesinde şimdi bu hale gelmiş
 

Ülkemiz ormanları için en az sıklık bakımı kadar önemli olan meşçere altı 
temizliği konusuna da değinerek kitabımı sonlandıracağım. Ormanlarımızın 
büyük bölümünün şiddetli bir meşçere altı temizliğine ihtiyacı var. Bu hem 
lif yonga ve kâğıtlık ihtiyacına katkı yapacak hem de ormanlarımızın 
büyüme enerjisini artıracaktır. Bakım sonucu ürettiğimiz lif yonga ve 
kâğıtlıkları ormanda bekletmeden ne kadar çabuk satarsak hem olabilecek 
kabuk böceği zararından kurtulacağız hem de ormanlarımızın bakımlarını 
aksatmadan yapmış olacağız. Bu işin daha kolay yapılabilmesi için yirmi cm. 
den küçük çaptaki ağaçlara damga mecburiyetini kaldırmak uygun olacaktır 
derim. Ancak denetimini de çok ciddi bir şekilde yapmak şartıyla. Aksi halde 
fayda beklerken çeşitli olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Tabi diğer 
meslektaşlarımın bu konudaki fikrimi desteklemeyen her türlü karşı 
görüşlerine de saygı duyarım.

Sıklık bakımı yapılan sahadaki genç ağaçların büyüme enerjisi artarken lif yonga, kağıtlık vb. ürünler de alınmış olur
ormanlarımızın en büyük problemlerinden birinin genç meşcere bakımlarının gecikmesidir, sıklık ve sırıklık çağında

tekniğine uygun ve zamanında yapılmayan genç meşcere bakımlarının meşcerelerdeki yanıcı madde madde miktarını
artıracağı, bu nedenle de yangın riskinin fazlalaştığı, yine çapın boya oranlandığında %80 üstündeki stabil olmayan 

meşcerelerin ilerleyen yıllarda yangın, fırtına hatta böcek zararına maruz kalacağı aşikârdır

Meşçere altına yapılacak müdahele ile hem ormanlarımız görüntü açısından belli bir estetiğe kavuşur

Hem de lif-yonga ile kağıtlık üretimine katkı yaparız           Ayrıca kalan istkbal fertlerinin daha hızlı gelişmesini sağlarız 
60 yaşına kadar olan gelişme ile 60-64 yaşındaki gelişme 
farkını fotoğrafta çok net görebiliriz , 4 yılda nerdeyse

60 yıldakınden fazla büyüme yapmış

Denizden bir damla misali kitapta bu kadarını gördüğümüz bu 
çalışmaların ve halen görmediklerimiz adına tüm meslektaşlarımı ve 
onlarla beraber bu çalışmaları yapan çalışma arkadaşlarını kutlarım.  
Arazi sınıflamasının yapılamadığı, kadastronun bitirilemediği, 
fiiliyatta 2B olduğu halde resmiyette o kapsama alınmayan sahalar ile 
yaylacılık mevzuatının getirdiği büyük problemlerin yanı sıra koruma 
sorunu ve yangın ile de uğraşmalarına rağmen iyi ki bu mesleği 
seçmişim diyen meslektaşlarım ile tüm çalışma arkadaşları nasıl takdir 
edilmez. Gerçekten arkadaşlarımızın her an bir sorunla karşılaşıp 
mahkemelik olması hatta ormana kendi isteği ile girmiş birinin başına 
fırtına ile düşecek ağacın hesabını vermek zorunda kalması bile söz 
konusu olabilir.  İnanıyorum ki meslektaşlarımın ve çalışma 
arkadaşlarımızın çoğu da aynı düşüncededir. 



104 105

Altınapa Barajı daha 1991 de böyle iken meslektaşlarımız sayesinde şimdi bu hale gelmiş
 

Ülkemiz ormanları için en az sıklık bakımı kadar önemli olan meşçere altı 
temizliği konusuna da değinerek kitabımı sonlandıracağım. Ormanlarımızın 
büyük bölümünün şiddetli bir meşçere altı temizliğine ihtiyacı var. Bu hem 
lif yonga ve kâğıtlık ihtiyacına katkı yapacak hem de ormanlarımızın 
büyüme enerjisini artıracaktır. Bakım sonucu ürettiğimiz lif yonga ve 
kâğıtlıkları ormanda bekletmeden ne kadar çabuk satarsak hem olabilecek 
kabuk böceği zararından kurtulacağız hem de ormanlarımızın bakımlarını 
aksatmadan yapmış olacağız. Bu işin daha kolay yapılabilmesi için yirmi cm. 
den küçük çaptaki ağaçlara damga mecburiyetini kaldırmak uygun olacaktır 
derim. Ancak denetimini de çok ciddi bir şekilde yapmak şartıyla. Aksi halde 
fayda beklerken çeşitli olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Tabi diğer 
meslektaşlarımın bu konudaki fikrimi desteklemeyen her türlü karşı 
görüşlerine de saygı duyarım.

Sıklık bakımı yapılan sahadaki genç ağaçların büyüme enerjisi artarken lif yonga, kağıtlık vb. ürünler de alınmış olur
ormanlarımızın en büyük problemlerinden birinin genç meşcere bakımlarının gecikmesidir, sıklık ve sırıklık çağında

tekniğine uygun ve zamanında yapılmayan genç meşcere bakımlarının meşcerelerdeki yanıcı madde madde miktarını
artıracağı, bu nedenle de yangın riskinin fazlalaştığı, yine çapın boya oranlandığında %80 üstündeki stabil olmayan 

meşcerelerin ilerleyen yıllarda yangın, fırtına hatta böcek zararına maruz kalacağı aşikârdır

Meşçere altına yapılacak müdahele ile hem ormanlarımız görüntü açısından belli bir estetiğe kavuşur

Hem de lif-yonga ile kağıtlık üretimine katkı yaparız           Ayrıca kalan istkbal fertlerinin daha hızlı gelişmesini sağlarız 
60 yaşına kadar olan gelişme ile 60-64 yaşındaki gelişme 
farkını fotoğrafta çok net görebiliriz , 4 yılda nerdeyse

60 yıldakınden fazla büyüme yapmış

Denizden bir damla misali kitapta bu kadarını gördüğümüz bu 
çalışmaların ve halen görmediklerimiz adına tüm meslektaşlarımı ve 
onlarla beraber bu çalışmaları yapan çalışma arkadaşlarını kutlarım.  
Arazi sınıflamasının yapılamadığı, kadastronun bitirilemediği, 
fiiliyatta 2B olduğu halde resmiyette o kapsama alınmayan sahalar ile 
yaylacılık mevzuatının getirdiği büyük problemlerin yanı sıra koruma 
sorunu ve yangın ile de uğraşmalarına rağmen iyi ki bu mesleği 
seçmişim diyen meslektaşlarım ile tüm çalışma arkadaşları nasıl takdir 
edilmez. Gerçekten arkadaşlarımızın her an bir sorunla karşılaşıp 
mahkemelik olması hatta ormana kendi isteği ile girmiş birinin başına 
fırtına ile düşecek ağacın hesabını vermek zorunda kalması bile söz 
konusu olabilir.  İnanıyorum ki meslektaşlarımın ve çalışma 
arkadaşlarımızın çoğu da aynı düşüncededir. 



106 107

 Bu kitap, yukarda anlattığımız işlerde çalışmış tüm meslektaşlarımızın ve çalışma 
arkadaşlarımızın gerek bilgi gerekse fotoğraf katkıları ile tamamlanmıştır. Genel 
Müdürlüğümüz merkezi, OBM ve OAE ler de çalışan arkadaşlarımızın özverili 
katkıları için hepsine müteşekkirim. Onların fikirleri olmasaydı çok yavan kalırdı. 
Kitaptaki bazı tekrarlara müdahale etmeyip aynen bıraktım. Tekrarların nedeni 
belki uygulama esnasında çok rastlanan problemlerden olduğu için kaynaklanmış 
olabilir. Ormancılık tekniği, ekonomiklik vb. yönlerden garip karşılanabileceği 
halde kitapta değinilen bazı konuların kendimin veya meslektaşlarımın bizzat 
başından geçmiş olaylar olduğunu söylemeliyim. Kitap taslak halindeyken İlgili 
Dairelere, OBM lere ve OAE ler ile bu işlerde çalışmış tanıdığım meslektaşlarıma 
gönderdim ve geri dönüş yapan meslektaşlarımın katkıları ile bu hale geldi. 
Kendilerine tekrar teşekkür ederim. Dönüş yapmayan meslektaşlarım ya eksiksiz 
buldukları ya da düzeltilmesi imkânsız bir vaka olduğunu düşündükleri için 
dönmemiş olabilirler. Kitabı yazmaktaki en önemli amacım uygulamada çalıştığım 
yıllarda yapmış olduğum ancak sonucunu gördükten sonra farkına varabildiğim 
birtakım teknik vb. hataların mesleğe yeni başlamış genç meslektaşlarım 
tarafından tekrar edilmemesi içindir. Uygulama esnasında yapılması muhtemel 
tek bir hatayı önlemiş olursa kitabı hedefine ulaşmış kabul edeceğim. 

Böyle kitap mı yazılırmış, bilmem ne pazarlığı yaparmış gibi, edebiyat yok sanat 
yok denme ihtimali nedeniyle kitabın yazılmasında uygulama, bilgi, fotoğraf vb. 
her türlü şekilde yardımcı olan arkadaşlarımın isimlerini yazamadım. Bu nedenle 
beni mâzur görsünler. Zaten kendileri şu bölüm benim fikrim, şu fotoğrafı ben 
gönderdim veya şurada büyük bir hata vardı ben düzelttirdim diyeceklerdir ki 
tamamen doğrudur. Hataların tamamı da kendime aittir. Meslekte iken güzel ve 
faydalı çalışmalarını sonlandırmış meslektaş ve çalışma arkadaşlarımı tekrar 
tebrik ederken halen çalışmaya devam edenlerin tamamına da hayırlı ve başarılı 
çalışmalar dilerim.
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 Bu kitap, yukarda anlattığımız işlerde çalışmış tüm meslektaşlarımızın ve çalışma 
arkadaşlarımızın gerek bilgi gerekse fotoğraf katkıları ile tamamlanmıştır. Genel 
Müdürlüğümüz merkezi, OBM ve OAE ler de çalışan arkadaşlarımızın özverili 
katkıları için hepsine müteşekkirim. Onların fikirleri olmasaydı çok yavan kalırdı. 
Kitaptaki bazı tekrarlara müdahale etmeyip aynen bıraktım. Tekrarların nedeni 
belki uygulama esnasında çok rastlanan problemlerden olduğu için kaynaklanmış 
olabilir. Ormancılık tekniği, ekonomiklik vb. yönlerden garip karşılanabileceği 
halde kitapta değinilen bazı konuların kendimin veya meslektaşlarımın bizzat 
başından geçmiş olaylar olduğunu söylemeliyim. Kitap taslak halindeyken İlgili 
Dairelere, OBM lere ve OAE ler ile bu işlerde çalışmış tanıdığım meslektaşlarıma 
gönderdim ve geri dönüş yapan meslektaşlarımın katkıları ile bu hale geldi. 
Kendilerine tekrar teşekkür ederim. Dönüş yapmayan meslektaşlarım ya eksiksiz 
buldukları ya da düzeltilmesi imkânsız bir vaka olduğunu düşündükleri için 
dönmemiş olabilirler. Kitabı yazmaktaki en önemli amacım uygulamada çalıştığım 
yıllarda yapmış olduğum ancak sonucunu gördükten sonra farkına varabildiğim 
birtakım teknik vb. hataların mesleğe yeni başlamış genç meslektaşlarım 
tarafından tekrar edilmemesi içindir. Uygulama esnasında yapılması muhtemel 
tek bir hatayı önlemiş olursa kitabı hedefine ulaşmış kabul edeceğim. 

Böyle kitap mı yazılırmış, bilmem ne pazarlığı yaparmış gibi, edebiyat yok sanat 
yok denme ihtimali nedeniyle kitabın yazılmasında uygulama, bilgi, fotoğraf vb. 
her türlü şekilde yardımcı olan arkadaşlarımın isimlerini yazamadım. Bu nedenle 
beni mâzur görsünler. Zaten kendileri şu bölüm benim fikrim, şu fotoğrafı ben 
gönderdim veya şurada büyük bir hata vardı ben düzelttirdim diyeceklerdir ki 
tamamen doğrudur. Hataların tamamı da kendime aittir. Meslekte iken güzel ve 
faydalı çalışmalarını sonlandırmış meslektaş ve çalışma arkadaşlarımı tekrar 
tebrik ederken halen çalışmaya devam edenlerin tamamına da hayırlı ve başarılı 
çalışmalar dilerim.
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