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Kavramsal olarak orman: 
 

«ORMAN» 
deyince!? 













İşletme Biçimlerine Göre 

 

* Koru 

* Baltalık 

* Korulu Baltalık 

* Tetar 

 

Kökenlerine (Orijin) Göre 
 
* Tohumdan 
* Sürgünden 
* Ekim/Dikim (Plantasyon) 
 
 

Mülkiyete Göre 

 

* Kamu (Devlet) 

* Özel 

* Hükmi şahsiyete haiz 

amme müesseseleri 

 





* Tropik 

* Subtropik 

* Tayga 

* Mangrov 

* Longos 

* Alpin 

* Karasal İklim 

* Akdeniz (Mediteran) 

 



Verimli (Normal) Orman 

 

Bozuk Orman 

 





















Ülke Orman Alanı  
(Milyon ha) 

1. Rusya Federasyonu 700 

2. Brezilya 671 

3. Kanada 450 

4. ABD 300 

5. Zaire 166 

6. Çin Halk Cumhuriyeti 162 

7. Endonezya 145 

8. Avustralya 144 

TÜRKİYE 21,5 













Ormanlara zarar veren 
süreç ve etmenler? 
 
Ormanlara kim zarar verir? 
 
Ormanları kim yok eder? 









Ama hangi insan? 



Yasal Düzenlemeler 



A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi 

MADDE 169- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi 

için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni 

orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. 

Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, 

Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve 

kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 

Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; 

münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları 

yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve 

özel af kapsamına alınamaz. 

 

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 

görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu 

tespit edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından 

orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi 

çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu 

tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 

yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. 

 



B. Orman köylüsünün korunması 

 

MADDE 170- Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının 

kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, 

ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini 

sağlayıcı tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından 

orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve 

fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin 

tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler 

halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet 

eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi 

kanunla düzenlenir. 

 

Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin 

sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

 

Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı 

olarak derhal ağaçlandırılır. 

. 

 



A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması 

 

MADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahiptir. 

 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 

önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. 

 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 

sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, 

işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden 

planlayıp hizmet vermesini düzenler. 

 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal 

kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. 

 

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla 

genel sağlık sigortası kurulabilir. 

 



B. Toprak mülkiyeti 

 

MADDE 44- Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak 

ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız 

olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye 

toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu 

amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın 

genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı 

bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, 

ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin 

azalması sonucunu doğuramaz. 

 

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri 

dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle 

mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, 

dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla 

düzenlenir. 

 



Madde 1- Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaçcık toplulukları yerleriyle 
birlikte orman sayılır. 
  
 Ancak; 
  A) Sazlıklar, 
  B) Step nebatlariyle örtülü yerler, 
  C) Her çeşit dikenlikler, 
  Ç) Parklar, 
  D) (Değişik: 23.9.1983-2896/1 md.) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları 
içerisinde bulunan eski (Kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler; 
  E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaçcık 
nevilerinin bulunduğu yerler, 
  F) (Değişik: 22.5.1987-3373/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman 
sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, 
dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç veya ağaçcıklarla örtülü yerler, 
  G) (Değişik: 22.5.1987-3373/1 md.) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı 
aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla  örtülü yerler, 
 H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık 
çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar.  
 I) (Değişik: 23.9.1983-2896/1 md.) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu 
gereğince Devlet ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan 
yabani zeytinlikler ile 9.7.1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, 
sakızlık ve harnupluklar; 
 J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler; orman 
sayılmaz. 
 













Sektörel İlişkiler 
 
* Tarım 
* Hayvancılık 
* Madencilik 
* Turizm 
* Ulaştırma 
* Enerji 
* Yerleşim 
* Eğitim 









































Gençleştirme 
Bakım 



















Cryphalus piceae  
( Göknar Küçük Kabuk Böceği 

Pissodes notatus  
( Çam Kültür Hortum Böceği ) 

Thaumetopoea wilkinsoni 
(Çam Kese Böceği) 

Dendroctonus micans 
(Dev Kabuk Böceği) 

Ips sexdentatus  
( Oniki dişli çam kabuk 
böceği ) 



























* Orman Kadastrosu 
* Odun Dışı Ürünler 
* Korunan Alanlar 
* Altyapı 
* Özel Ağaçlandırma 
* Ormancılık Öğrenimi 










