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ÖNSÖZ 
Devlet Ormancılığına geçişle birlikte ormanlarındaki üretimi vahidi 

fiyat yöntemiyle orman işçilerine yaptıran Orman Genel Müdürlüğü 1989 
yılında pilot işletme olarak belirlediği bazı yerlerde bu yöntemin yanında, 
özellikle boşaltma kesimi yapılan Kızılçam meşcerelerinde, ağaçların dikili 
olarak müteahhitlere satılması yöntemini de uygulamaya başlamıştır. Orman 
Genel Müdürlüğü, 1990 yılında, yaptığı bu uygulamanın sağlayacağı yararlar 
ile ortaya çıkacak sakıncaların belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapılmasını 
istemiştir. Bu araştırmanın projelendirme aşaması Orman İşletmeciliği Bölüm 
Başkanlığı tarafından yürütülmüş, fakat araştırmayı yürütecek elemanın 
olmayışı ve çalışma alanlarının Ege ve Batı Akdeniz Bölgesinde oluşu 
nedeniyle çalışmanın yürütülmesi görevi Ege ve Batı Akdeniz Ormancılık 
Araştırma Müdürlüklerine devredilmiştir. 

Bu çalışmada, bilgisayar değerlendirmelerinde Orman Endüstri 
Mühendisi M.Emin AKKAŞ’ın, metnin ve tabloların daktilo edilmesinde 
Serpil HEPÖZDEŞ’in emeği geçmiştir. 

Aralık 1992 
 

 

 

 

 

İsmail ÇEVİK  Ali TAŞÇI Gürel ŞİRİN  
 
 



 3

ÖZ 
Kızılçam ormanlarında yapılan dikili satışların incelenmesine ait bu 

araştırmaya Orman Genel Müdürlüğünün isteği üzerine 1990 yılında 
başlanmıştır. 

Müteahhitlerin yapmış olduğu üretim, kalite ve kantite yönünden 
Devlet işletmelerinin geleneksel yöntemle yaptığı üretim ile 
karşılaştırılmasıdır. 

Sonuç olarak dikili satışlardan beklenilen üretim tekniğindeki gelişme, 
kârlılık, pazar değeri yüksek mal üretimi ve orman işçilerinin zorunlu 
sigortalanmaları gibi beklentilerin gerçekleşemediği tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This study on stumpage sales of Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) was 

put in action by the desire of Forest Organisation in 1990. 
Differences in quality and quantity of wood assortments obtained by 

the conductors were compared with those produced in State Forest Enterprises 
by traditional methods. 

In the conclusion, it was determined that the expected benefits (from 
stumpage sales) such as, technical progress in logging, profitability, increase 
in the amount of marketable products and the obligatory insurance of Forest 
workers didn’t seem to be realised. 
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1 GİRİŞ 

Odun hammaddesinin ısınma aracı ve yakacak olarak kullanılması 
neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Dolayısıyla insanların ormanla 
ilişkileri de o denli eskidir. İnsanlarla ormanlar arasındaki etkileşimin çok eski 
çağlarda nasıl bir seyir izlediğini tam olarak kestirmek bugün için son derece 
güçtür. Çünkü her iki öğe de iç dinamikleri gereği değişen, gelişen ve yeniden 
üreyebilen özellikler taşır. Eğer insanla orman arasındaki ilişkilerde orman 
aleyhine bir takım gelişmeler olmuş ve bu etkileşim süreklilik göstermemiş 
ise ormanda açılan yara kısa bir zamanda kapanabilir. Nitekim çok eski 
devirlerden beri ormanla insanın bir arada yaşadığı yerler, günümüzde de hala 
mevcuttur. Buralarda, şu sözünü ettiğimiz ilişkinin, varlığını, tarihin eski 
devirlerinden bu yana sürdüregeldiğini görebilmekteyiz. Günümüzde 
toprağının tümü taşınmış çıplak kayalıklı dağlar ile büyük bir bölümüyle 
bozuk mera olarak kullanılan geniş bozkırlar bu türden ilişkinin 
sağlanamadığı yerlerdir. 

Bu tablo aynı zamanda ormanlardan düzenli ve sağlıklı bir yararlanma 
yapılamamasıyla eş anlamlıdır. Tarihin akışı içerisinde, bugün ormanla örtülü 
olması gerektiği halde çıplaklaşan alanlar, bir anlamda, yararlanmanın iyi 
düzenlenemediğinin göstergesidir. Bu nedenle en uygun yararlanma yol ve 
yöntemlerin bulunması önem taşımaktadır. Gerçekten de geçmiş dönemlerde 
bu konuda yapılmış yanlışlıklar Türk ormancılığmda büyük hasarlara neden 
olmuştur. 

Ormancılık tarihimiz incelendiğinde, genel olarak üç farklı yararlanma 
şeklinin, uygulandığını görürüz. Bunlar; cibali mübaha, müteahhit 
işletmeciliği ve temelleri 1937 tarih ve 3116 sayılı yasayla atılmış olan devlet 
orman işletmeciliği modelidir. Bu modele göre üretim, devlet orman 
işletmelerince orman köylülerine vahidi fiyat yoluyla yaptırılmaktadır. 

Yaklaşık 45 yıldır uygulanagelen bu yöntem daha ilk başlarda 
ormancılığımız için bir devrim olarak nitelendirilmiştir. Bu biraz da o tarihten 
önce uygulanan müteahhitlik sisteminin ormanlar üzerinde yaptığı tahribatın 
çok büyük boyutlarda olmasından ileri gelmekte idi. Ormancılık literatürü 
incelendiğinde, 1970’li yılların ortalarına değin 3116 sayılı yasayla temelleri 
atılmış olan bu uygulamaya övgülerin yağdırıldığı görülür. İlk kez Orman 
Mühendisleri Odası 1976 yılında yayınladığı bir çalışmayla vahidi fiyat 
sisteminin eskidiğini, geçerliliğini yitirdiğini, zaten bu sistemin yasal bir 
dayanağının bulunmadığını, üstelik ormanda çalışan işçilerin sosyal güvenlik 
haklarına kavuşmalarını engellediğini, ayrıca bu sistemle işçilerin işgüçlerinin 
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gerçek karşılığının belirlenemediği vb. gerçeklerle karşı çıktığını görüyoruz 
(OMO, 1976). 

Daha sonra 1980’li yıllarda özelleştirme yanlı görüşler ağırlık kazanıp 
hükümet ve siyasi parti programlarına girince benzer eğilimlerin kurum içinde 
de söylenmeye başladığını görüyoruz. Yalnız ormancılık kesiminde arzu 
edilen özelleştirme isteklerinin, ülke genelinde devletin iktisadi yaşamdan 
elini çekmesi gerektiği anlayışından kaynaklanan özelleştirme isteklerinden 
önemli bir farkı bulunmaktadır. Bu fark, ormanlarda mülkiyet devrinin 
düşünülmemiş olmasıdır. Ormancılık kesiminde savunulan özelleştirme daha 
çok devlet orman işletmelerinde yapılan işlerin özel şahıslara yaptırılmasına 
yöneliktir (Özkahraman, 1985, Zarifoğlu, 1985, Özer, 1988, Beyazıt, 1987, 
Dostbil, 1987, Sağkaya, 1987, Bozatlı, 1986) Bu işlerin özel şahıslara 
yaptırılmasının gerçekleri ise; ormanların daha iyi korunması, düşük kapasite 
ile çalışan araç ve gereçlerin daha verimli çalışmalarının sağlanması, çalışma 
hızının ve miktarının arttırılması, orman mühendislerine serbest çalışma 
olanağının sağlanması. 

Kızılçam ormanlarında ağaçların dikili olarak satılması da, 
yukardakilere benzer gerçeklerle Orman Genel Müdürlüğünün 1989 yılında 
aynı bağlamda başlattığı bir uygulamadır. Böyle bir uygulamayla Orman 
Genel Müdürlüğü bir yandan kesme, soyma, sürütme, istif, depolama vb. bir 
takım işlerden kurtulmayı ve dolayısıyla personel tasarrufuna gitmeyi, diğer 
yandan üretim işlerini özel şahıslara yaptırarak, mevcut dikili servetten azami 
ve yüksek kalitede ürün elde ettirerek ülke ekonomisine daha fazla katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca ağaçları dikili olarak alan müteahhit üretim 
sırasında yanında çalıştırdığı işçileri sigorta ettireceğinden daha önce vahidi 
fiyat sistemi nedeniyle sigorta ettirilemeyen orman işçilerinin sosyal güvenlik 
sorunları da böylece halledilmiş olacaktır. 

İlk önce 1989 yılında Kızılçam gençleştirme alanlarında boşaltma 
kesimi yapılacak olan yerlerde ağaçların dikili olarak satılmasına başlanmış, 
daha sonra bakım sahalarından ve Bolu yöresinde Kayın, Göknar, Karaçam 
işletmelerinden de satış yapılarak uygulamaya devam edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü, başlattığı bu uygulamalardan ne gibi yararlar 
sağlamış ya da beklediği yararları ne ölçüde sağlayabilmiştir? Her hangi bir 
zarar söz konusu mudur? Bu uygulamaya devam edilmeli midir? 

Bu çalışma işte bu sorulara yanıt bulabilmek amacıyla ele alınmıştır. 
1990 yılı Enstitümüz Teknik Kurulunda programa alınan “Kızılçam 
Ormanlarında Ağaçların Dikili Olarak Satılması” konulu bu proje üzerinde 
aynı yıl çalışmalara başlanmış 1992 yılında sonuçlandırılmıştır. 
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2 LİTERATÜR ÖZETİ 
Geçmişte ormanlardan ne şekilde yararlanma yapıldığına ilişkin çok 

sayıda makale ve tarihî vesikalar bulunmaktadır. Özellikle Cumhuriyet öncesi 
dönem yararlanmalarına ilişkin bilgileri bu kaynaklardan öğrenmekteyiz. 
Ancak, orman teşkilatının 18. asrın ortalarından sonra kurulmuş olması ve 
kayıtların belli bir sisteme göre tutulmaması, konunun tam ayrıntılarıyla 
anlaşılmasını güçleştirmektedir. Konu, sadece üretimin düzenlenmesi 
boyutuyla ele alındığında belgelerin yeterli bilgi verdiği söylenebilir.  

Çeşitli tarihlerde yazılmış olan makalelerden ve resmî yazışmalardan, 
ormanlardan yararlanmanın üç ayrı dönemde farklılıklar gösterdiğini 
anlamaktayız. Bunlardan ilki 1869 tarihli Orman Nizamnâmesinin 
yayınlanmasından önceki dönem, ikincisi, Orman Nizamnâmesinin 
yayınlandığı tarihten 3116 sayılı Orman Yasasının yayınlandığı 1937 tarihine 
kadar olan dönem ve üçüncüsü ise 1937’den günümüze kadar olan dönemdir. 
Bu üç dönemde ormanlardan yararlanma (üretim) birbirinden tümüyle farklı 
yöntemlerle yapılmıştır. Yararlanma yöntemleri de yasalarla belirlendiğinden 
dönemler birbirinden kesin hatlarla ayrılmıştır. Bu nedenle yeni uygulamalara 
uyum sağlanıncaya dek kimi çıkar gruplarının tepkisiyle karşılaşılmış, bu 
durum ormanlarımız açısından son derece olumsuz sonuçlar doğurmuştur. 

Şimdi burada, yukarda belirlediğimiz dönemlerdeki yararlanma 
yöntemlerinden sözeden literatürü belirterek yazarlarının düşüncelerine özet 
olarak yer verilecektir. 

a. Orman Nizamnâmesinden Önceki Dönem (....-1869) 
Bu dönem oldukça uzun bir süreci kapsar. Hatta başlangıcı için belirli 

bir tarih verilmemektedir. Kimi yazarlarca ormanlardan serbestçe 
yararlanıldığı bir dönem olarak kabul edilmektedir. Çok eski tarihlerde bu 
düşünceyi doğrulayan belgelere rastlanmaktadır. Osmanlı Devletinin kuruluş 
yıllarında pazara mal getirenlerin bac vermeleri konusunda Osman Bey’e 
teklif götürüldüğünde, şiddetle karşı çıkar. Ancak, kadı, subaşı ve bac’ı 
satınalmaya yeltenen kişi bunun “türe-i” olduğunu ileri sürerler. Buna rağmen 
Osman Bey bac alınmasını kabul etmez. Hüdavendigâr Kanunnamesinde ise 
“..... raiyetten kanun üzere resmi çift alındıktan sonra resmi saman ve odun 
deyü altı akça ve nim çifden üç akçe ziyade alınmak kanun-ı mukarrer olup 
defterde sebt olunmuştur” denilmektedir (Kutluk, 1948). 

Nizamnâmeden önceki dönemin yararlanma açısından “serbest” (Cibal-
i mübaha) olarak değerlendirilmesi zâti yapacak ve yakacaklar için herhangi 
bir ücretin tahakkuk ettirilmeyişindendir. Sadece ticaret amacıyla yapılan 
kerestelik istihsalin büyük yada küçük olduğuna bakılarak onda iki ve onda 
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bir resme tabi tutulduğu neticesine varılmaktadır (Toygar, 1957). Bu dönemde 
orman ürünlerinin imparatorluğun her yerinde önemli bir değişim değeri 
taşımadığı düşünülürse yapılan kesimlerin daha çok zati ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik olduğu söylenebilir. Bu amaçla yapılan kesimlerin 
nerelerden ve ne miktarlarda yapıldığına ilişkin bilgiler ne yazık ki 
bulunamamaktadır. Çünkü söz konusu dönemde, ortamların temel üretim 
aracı olan toprağın iyeliği ile birlikte ele alınması nedeniyle yalnızca 
ormanlara ilişkin ayrıntılı yasal düzenlemelere rastlanmamaktadır (Çağlar, 
1979). Osmanlı Devleti zamanında arazi tımarı ve zeamet sahiplerine 
verilmekte idi. Tımar ve zeamet sahiplerine “sahib-i arz” denilmekte olup, 
bugün tapu memurlanın gördüğü işler eskiden bu “sahibi arz” denen tımar ve 
zeamet sahipleri (sipahiler) yapmakta idiler (Toygar, 1957). Büyük bir 
olasılıkla buralardan ne şekilde yararlanılacağının kurallarını da büyük ölçüde 
onların koyuyor olması gerekir. Buna ilişkin belgelere rastlanmaktadır. Yalnız 
bazı emirlerde kesimlerin “usûl-u nizamı gereğince”, “nöbetle kat’iyat icrası” 
gibi kurallara uyularak yapılması gibi ifadeler yer almaktadır. Bunlardan, o 
gün için kimi teknik kuralların uygulandığı sonucu çıkabilirse de bu kuralların 
nasıl uygulandığı, kimler tarafından denetlendiği bilinmemektedir. Böyle 
olunca da uygulanan tekniklerin fazla bir anlamı olmaması gerekir. 

Nizamnâmeden önceki dönemin ormancılığı nitelendirilirken, 
ormanlardan, herhangi bir teknik kural gözetilmeden, ancak, imparatorlukta 
geçerli üretim ilişkilerine koşut bir dizi töresel ve tüzel düzenlemelerle 
yararlanıldığı gerçeği gözönünde bulundurulmalıdır (Çağlar, 1979). 

b. Orman Nizamnâmesinin Çıkarılışından 3116 Sayılı Orman Yasasının 
Çıkarılışına Kadar Olan Dönem (1869-1937) 

Doğal kaynaklardan yararlanma fıkri tanzimatın ilk yıllarında oluşmuş 
olmasına karşın Nizamnâmenin çıkışına değin bu yolda önemli bir gelişme 
sağlandığı söylenemez. Çünkü ortada ne üretimi organize edecek bir kuruluş 
ne de üretimin nasıl yapılacağına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmaktadır. 
İlk olarak 1840 yılında Ahmet Şükrü Beyin getirildiği bir müdürlük açılmış, 
bu müdürlük de sadece İstanbul’un gereksinmelerini karşılamak için 
kurulmuştu. Ahmet Şükrü Beyin daha önce tüfekhane müdürü olduğu ve daha 
sonra da posta memurluğu yaptığı düşünülürse otuz yıllık bir gecikmenin 
nedeni anlaşılabilir. 

Orman Nizamnâmesi, Fransız ormancıların önderliğinde başlatılan 
ormancılık öğreniminin ilk mezunlarını verdiği 1869 yılında kabul edilmiştir. 
Nizamnâmenin getirdiği en önemli yenilik ticarî amaçla yapılan üretimler için 
idare tarafından belirlenecek olan bir bedelin (orman hakkı tarifesi) alınması 
ve kesilecek ağaçların miri çekici ile damgalanmasıdır. 



 11

Nizamnâme yürürlükte kaldığı sürece tam olarak uygulanabilmiş 
değildir. Bedel sistemini getirmesi nedeniyle çok uzun yıllar süren tepkilere 
neden olmuştur (Diker, 1947). 

Nizamnâmenin çıkarılışından hemen sonra ayrıcalık sözleşmeleriyle 
yerli ve yabancı sermayelere ağaç kesme ayrıcalıkları verilmeye başlanmıştır 
(Çağlar, 1979). Daha sonra 1895 mayısında çıkarılan geçici talimatla kesimler 
icap ve ihtiyaçlara uydurulmuş, artırmalı satışlara dayanan (kontratlı kesim) 
sistemi ihdas edilmiştir (Kutlutan, 1957). 12 maddelik geçici bu 
talimatnamede, birinci maddesiyle çıkış amacına bir açıklık getirilmiştir. Bu 
maddeye göre; “Devlet ormanlarında her yıl yapılacak saptamayla kesilecek 
ve ormandan çıkarılacak orman ürünlerinin niceliği ve fiyatının 
duyurulmasına ilişkin olarak kesinlikle saptanmış olan önlemler 
uygulanıncaya değin bu ormanlardan tecimsel amaçla kereste odun ve kömür 
yapmak isteyenlerin, başvuruları üzerine ikinci madde uygulanacaktır”. İkici 
maddeyle getirilen yöntemse şu: Devlet ormanlarında tecimsel amaçla ağaç 
kesmek isteyenler, istedikleri kereste vb.’nin cins, yöre vb. öteki bilgileri 
içeren bir dilekçe düzenleyerek orman baş deneticisi ya da deneticisi yahut da 
denetici yardımcılarına verecekler ve onlar da gerekli işlemleri yapmaya 
zorunlu olacaklardır (Kutluk, 1948). Böylece Orman Nizamnâmesinin altıncı 
maddesiyle belirtilen yöntem (damga çekici ile belirleme), açık bir söyleyişle; 
Her yıl kesilecek ağacın önceden cins ve nicelik olarak orman memurlarınca 
saptanması ve sonra da bu ormanların satılması biçimindeki uygulama 
bırakılmış, yerine, isteklinin, kesim yapacağı yeri, ağaçların nicelik ve 
niteliğini kendisinin belirlemesi kuralı getirilmiştir (Çağlar, 1979). 

Bir başka yazar da benzeri bir saptamayı şöyle yapıyor: “Önceleri talip 
zuhur ettikçe kesilecek ağaçlar işaretlenerek müzâyede veya pazarlıkla 
mukâveleye bağlanırken bilâhere önce ağaçları işaretlenip sonra da müzâyede 
veya pazarlıkla ihâlesi yapılmakta idi. Bu suretle ağaçlar ormanda kâimen 
satılmakta, orman idaresi tespit ve murâkebe selâhiyetlerini hâiz bulunmakta 
idi.” (Tunçsiper, 1957). 

Mayıs 1895 tarihli geçici talimatnameden sonra ayrıntıda farklılıklar 
içeren yeni talimatnameler çıkarılmıştır. Bunlar üretimin yapılış şekline (dikili 
satış) kayda değer değişiklikler getirmediği için onlara burada yer 
verilmemiştir. 

Üretimin yapılmasında önemli sayılabilecek değişiklikler 1917 
Nisanında çıkarılan Ormanların Usul-u İdare-i Fenniyeleri hakkındaki yasayla 
getirilmiştir. Bu yasaya göre koru ve baltalıkların bir plana göre işletilmeleri 
hükme bağlanmıştır. 
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Sözkonusu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra uzun vadeli 
mukavelelerle ormanların işletilmesine başlanmıştır. Buna göre 5 ila 30 yıllık 
süreleri kapsayan mukaveleler yapılmıştır. Daha önceki satışlarda mahallî 
yönetimler yetkiliyken uzun süreli mukavelelerde yetki Bakanlar Kuruluna 
devredilmiştir. 

Özetlemek gerekirse Orman Nizamnâmesinin çıktığı 1869 yılında 3116 
Sayılı Orman Yasasının yürürlüğe girdiği 1937 yılına kadar geçen bu dönemin en 
belirgin özellikleri ticaret amacıyla elde edilen ve kereste niteliği olan ürünlerin 
idarece belirlenen bir bedele karşılık satılmaya başlanması, satışların dikili 
üzerinden yapılması ve üretimin müteahhitlerce gerçekleştirilmesi olarak 
sıralanabilir. 

Yine bu dönemin bir başka belirgin özelliği, bu dönemi yaşayan ya da 
daha sonradan inceleyen teknokratların, bilim adamlarının ve çeşitli zamanlarda 
meclis gündemlerine alındığında konuşan siyaset ve devlet adamlarının adeta 
üzerinde görüş birliğine vardıkları bir nokta var. O da, bu dönemde satışların 
dikili olarak müteahhitlere yapılması sonunda devletin bizatihî ormanları 
katlettirdiği ve bu dönemdeki kadar orman tahribatının başka hiç bir dönemde bu 
denli boyutlara ulaşmadığı konusunda ki görüş birliğidir (Bernhard, 1935, Diker, 
1947, Kutluhan, 1957, Toygar, l957, Eraslan, 1957, Pınar, 1957, Miraboğlu, 
1957, Balkır, 1957, İnal, 1957, Eranıl, 1957, Fırat, 1971). c. 3116 Sayılı Orman 
Yasasının Çıkarıldığı Tarihten Sonraki Dönem ( 1937-…) 

Yurdumuzda devlet orman işletmeciliği uygulamasına ilk kez 1924 yılında 
Karadere ormanlarında geçilmek istenmiş, fakat bu ormanlardan çıkacak ürün 
Ereğli’ye taşınması için gerekli Karadere-Ereğli demiryolu hattının, daha önce 
kararlaştırılmış olunmasına karşın, o zamanın yetkilileri Ereğli-Ankara hattını 
daha yararlı gördüğünden bu projeden vazgeçilmiştir. Böylece ilk devlet orman 
işletmeciliği girişimi sonuçsuz kalmıştır (Kutluk, 1957). Bu girişimin sonuçsuz 
kalmasının bir başka nedeni olarak da, devlet orman işletmeciliğinin o günlerde 
meslek kamu oyunca henüz benimsenmemiş olmasıdır (Kutluk, 1957, Pınar, 
1957). 120 km olarak planlanan demiryolu hattının 25 km lik bölümü yapılmış ve 
bu arada hat güzergahından 50.000 adet çam ağacı kestirilerek tomruklama 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Devlet ormancılığına geçişte en önemli etken, yurda iki kez davet edilen 
Bernhard Tarant’ın verdiği raporlardır (Bernhard, 1935). Bu raporlara göre; 
Bernhard, yapılan tahripleri önleyecek tedbirler meyanında, taahhüt usulünün 
tamamen aleyhinde bulunmuş “orman istismar ve tasarruf bir elde birleştirilmeli, 
ağaç satışı tomruk halinde yapılmalı, hiç bir suretle kesilmeden evvel ağaç 
verilmemeli” gibi prensipleri savunarak devlet orman işletmeciliğine geçişte 
önemli rol oynamıştır (Pınar, 1957). Bu görüş, ortaya atılmasından hemen sonra 
gerek TBMM’inde gerekse meslek kamu oyunda destek kazanmış ve bunun 
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sonucunda da devlet orman işletmeciliğinin temellerinin atıldığı 3116 sayılı 
Orman Yasası çıkarılmıştır. 

Söz konusu yasanın önceki döneme göre ormanların işletilmesi ve 
ormanlardan faydalanma açısından getirdiği temel yenilik; ülke genelinde Orman 
İdaresinin kurulması, ormanların devlet eliyle işletilmesi ve elde edilen ürünlerin 
açık arttırma ile satılmasına olanak tanınması ve dikiliden ağaç satışını önemli 
ölçüde sınırlandırılmasıdır. 
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3 MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyal 
Çalışma, Balıkesir, Mut, Bayramiç, Adana, Burdur, İzmir, Eskere ve 

Finike İşletmelerinde yapılacak dikili satış işlemleri üzerinde yürütülecek 
biçimde planlanmıştır. Ancak bu işletmelerin bazılarında dikili satışın 
yapılmaması ya da Çanakkale İşletmesi örneğinde olduğu gibi ihale açılmasına 
karşın alıcı bulunamaması nedeniyle çalışma, zorunlu olarak, ihale işlemini 
gerçekleştiren işletmelere kaydırılımştır. 

Orman Genel Müdürlüğünün ısrarlı isteklerine karşın çalışma alanımıza 
giren işletmelerde, 1989 ve 1990 yılları içerisinde dokuz adet dikili satış 
gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu ihalelerden üç adedi Finike işletmesinde iki 
adedi Kumluca, iki adedi Balıkesir ve birer adet de Eskere ve Bayramiç 
İşletmelerinde gerçekleştirilmiştir. 

3.2 Yöntem 
Bu çalışma ana hatları itibariyle üç öbekte toplanarak yürütülmüştür. 

Bunlardan birincisi doğrudan dikili satış işlemleri sonunda elde edilen sonuçlar, 
ikincisi, bu üretimin vahidi fiyatla yaptırılacağı varsayımına dayanılarak hipotik 
olarak elde edilen sonuçlar ve üçüncü olarak da daha önce yapılan araştırma 
verilerine dayanılarak hesaplanan verilerin ortaya konmasıdır. Bu yöntem, farklı 
iki yöntemle yapılan üretimi, yani, dikili satış ve vahidi fiyat yoluyla yapılan 
üretim sonuçlarını karşılaştırma olanağını vermektedir. 

Kızılçam ormanları için, ürün çeşitleri ve bu ürün çeşitlerinin miktarları ve 
oranları konusunda yapılmış bir çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaya göre göğüs 
çapı bilinen bir kızılçam ağacından elde edilecek ürün çeşitleri ve oranları 
bilinmektedir (Sun, Orpak, Eren, 1978). Bu çalışmada, bir yandan vahidi fiyat ve 
dikili satış yollarıyla yapılan üretim sonuçları karşılaştırılırken diğer yandan bu 
iki farklı uygulamanın, ürün çeşitleri tablosundaki değerlere ne kadar yaklaştığı 
da gözlenmektedir. Bir başka deyişle iki farklı yöntemle yapılan üretim 
sonuçlarındaki başarı düzeyi ürün çeşitleri tablosuyla denetlenmektedir. 

Dikili ağaç satışlarının değişik zamanlarda (1989-1990) Çanakkale’den 
Kumluca’ya kadar uzanan beş değişik işletmede yapılmış olması ve bu 
araştırmanın projelendirme çalışmasının uygulamanın başlamasından sonraki bir 
tarihte yapılması nedeniyle, satış işlemlerinin hazırlanmasından kesilen ağaçların 
uygulama alanından çıkarılmasına kadar olan süreç her satış işleminde, yerinde, 
izlenememiştir. Bu nedenle uygulamada doğrudan ya da dolaylı görev almış olan 
teknik ve yardımcı personel ile ihaleyi alan müteahhitler veya yardımcılarıyla 
bizzat görüşülmüş ve bu kişilerin konu hakkındaki olumlu ya da olumsuz 
görüşleri ve izlenimleri öğrenilmeye çalışılmıştır. 
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4 VERİLER VE DEĞERLENDİRME 
Yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Yasasının 26. ve 40. maddeleri ile 

Döner Sermaye Yönetmeliğinin 19. maddesinde devlet ormanlarından 
üretimin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Devlet orman işletmelerinde yaygın 
olarak, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya civar orman 
köylülerine vahidi fiyat sistemi ile üretim yaptırma yöntemi uygulanmaktadır. 
Bu yöntemle üretim ve değerlendirme şu şekilde yapılmaktadır: Amenajman 
ve Silvikültür planlarına uygun olarak idare tarafından kesilecek ağaçlar 
damgalanmakta ve 1,30 m. çap değerlerine göre o seriye ait Amenajman 
planındaki tek girişli hacım tablosundan dikili hacımları hesaplanmaktadır. 
Dikili ağaç hacmı belli olan kesim bölmelerinden üretilecek orman 
ürünlerinin bir biriminin ( 1 m3 -1 ster) kesme, sürütme ve taşıma işçilik 
ücretleri vahidi fiyat usulü ile, tespit edilmektedir (O.G.M. 1982). 

Üretim işini alan işçiler tarafından damgalı ağaçlar orman idaresinin 
denetimi altında kesilerek Orman Genel Müdürlüğünün ürün standartlarına 
uygun olarak değerlendirilmektedir. Elde edilen yuvarlak odunlar görevli 
tarafından (üretim memuru) kökü dibinde boy ve çapı ölçülerek alınlarına 
yazılıp kayıtlara geçirilmekte ve mamul damga ile damgalandıktan sonra 
genellikle insan, hayvan veya tarım traktörleri ile sürtülerek orman içi 
nakliyat yollarına taşınmaktadır. Orman içindeki yolların kenarına taşımış 
olan ürün traktör ve kamyonlarla satış depolarına taşınarak, ürün çeşidi, boy 
ve kalite sınıflarına ayrılarak satış partileri oluşturulmakta, daha sonra da açık 
arttırmalı ihale yöntemi ile piyasaya satılmaktadır (6831 sayılı yasa Madde 
30., Döner Sermaye Yönetmeliği madde 26). 

Dikiliden ağaç satışı işleminde uygulanmakta olan üretim ve satış 
yönteminin ise şu şekilde olduğu gözlenmiştir: Dikiliden satılacak ağaçlar 
idare tarafından (vahidi fiyat sisteminde olduğu gibi) amenajman ve 
silvikültür planlarına uygun olarak damgalanmakta ve tek girişli hacım 
tablosundan yararlanılarak dikili hacım bulunmaktadır. 1 m3 dikili ağaç 
hacminin açık arttırmaya esas olacak muhammen bedeli de, Orman Genel 
Müdürlüğünün genelgesinde açıklandığı şekilde, orman işletmeleri tarafından 
hesaplanarak bulunmaktadır (Ek 1). Bu genelgeye göre dikili ağaçlardan 
kesim sonunda elde edilmesi olası ürün çeşitleri ve yüzde miktarları, o 
işletmede daha önceki yıllarda üretim yapılmış olan ve ihale edilecek bölme 
ile aynı özellikleri ve nitelikleri taşıdığı varsayılan bölmelerdeki üretim cins 
ve miktarları dikkate alınarak tahmin edilmektedir. 

Dikili ağaç ihalesinde ağaçların kesilmesi, sürütme, taşıma ve istifleme 
işleri ihaleyi alan tarafından yapıldığından 1 m3 dikili ağacın muhammen bedeli, 



 16

yukarıdaki işler için yapılması gereken fiilî masraf, fiyata dahil edilmeden Genel 
Müdürlük örneğine uygun olarak hesaplanmıştır. 

Dikili ağaç ihalesini alan müteahhit ile idare arasında düzenlenmiş olan 
örnek sözleşmenin (Ek 2) “İstihsal işleri” bölümündeki 6. maddede “İstihsal TS. 
1214, Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları Standartına uygun olarak 
yapılacaktır” denilmektedir. Yedinci maddenin 2. paragrafında ise “Alıcı dilediği 
boyda emval istihsal etmede serbesttir” ifadesi yer almıştır. 

4.1 Dikili Ağaç Satışları Hakkında Genel Bilgiler 

Çalışma alanımıza giren Batı Akdeniz, Ege ve Güney Marmara 
Bölgelerinde, 1989 ve 1990 yıllarında dokuz adet dikiliden satış işlemi 
yapılmıştır. Bunlardan dört adedi 1989 yılında Finike, Bayramiç, Eskere ve 
Balıkesir işletmelerinde, diğer beş adedi 1990 yılında Finike (iki adet), Kumluca 
(iki adet) ve Balıkesir İşletmelerinde gerçekleştirilmiştir (Çizelge 1) 

Dikiliden satış işlemi yapmayan İşletme ve Bölge Müdürlükleri yetkilileri 
ile yapılan görüşmelerde, bu kişilerin konuya, yürürlükteki mevcut yasa ve 
yönetmeliklere uymayacağı, bir takım koruma sorunlarının ortaya çıkabileceği, 
orman-halk ilişkilerinin bozulabileceği vb. düşüncelerle sıcak bakmadığı 
görülmüştür. Nitekim İzmir, Muğla ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı 
işletmelerin hiç birisinde dikili satış işlemi yapılmamış, 1989 yılında sadece 
Eskere işletmesinde dikili satış yapan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 1990 
yılında işletme müdürleri ile yapılan toplantıda “halk-orman ilişkileri bakımından 
uygun bir saha bulunmadığı” gerekçesiyle yeniden dikili satış işlemi 
yapmamıştır. 1991 yılında ise sadece Çanakkale İşletmesi İntepe serisinde 1.272 
m3 dikili Kızılçam ihaleye çıkarılmış fakat alıcı çıkmadığından ihale iptal 
edilmiştir. 

Çizelge 1’in incelenmesinden kişi ya da firmaların ihaleye yeterli ilgi 
göstermedikleri anlaşılmaktadır. Bunlardan sadece Eskere ve Bayramiç’teki 
ihalelere iki kişi katılmış, diğer ihalelerin tümüne sadece birer alıcı 
bulunabilmiştir. 

İhalelere yeterli katılım olmadığından beklenen fiyat oluşumu da 
sağlanamamıştır. Eskere İşletmesinin yaptığı dikili ihalesinin dışındakilerin 
tümünde ihalenin gerçekleşebilmesi için usulen sembolik (10 TL ile 500 TL 
arasında) peyler sürülmüştür. Sadece Eskere İşletmesinde İhaleye iki kişinin 
katılması ile 17.180 TL. artış sağlanabilmiştir.İhalelerde arttırmaya sunulan dikili 
ağaç hacımları ile ihale tutarları Çizelge 1’de görülmektedir. 1  

                                                      
1 Çizelgenin 1. Sütununda her satışa bir numara verilmiş, 2.sütunda ise satışın 

yapıldığı işletme adıyla üretimin yapıldığı serinin bölme numarası belirtilmiştir. Bundan 
sonraki tablolarda, kolaylık sağlaması açısından, satışlar sadece satış numaralarıyla 
belirtilecek, işletme ad ve bölme numaralarına ayrıca yer verilmeyecektir. 
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4.2 Tek ve Çift Girişli Hacım Tablolarına Göre 
Hacımlandırma 

Dikili ağaç satışlarında karşılaşılan en önemli güçlük, dikili kabuklu 
gövde hacminin gerçek ya da gerçeğe en yakın nasıl hesaplanacağıdır. Gerek 
satıcının gerekse alıcının hatalı hesaplama yüzünden mağdur olmaması için 
bunun mutlaka sağlanması gerekmektedir. Dikili satışlarla ilgili işlemler 
incelendiğinde ilk göze çarpan olgu, satışa çıkarılan kabuklu dikili gövde 
hacmi ile bundan elde edilen ürün miktarları toplamı arasındaki 
uyumsuzluktur. Satışların tümünde, bu uyumsuzluğun işletmeleri zarara 
sokacak yönde olduğu görülmüştür. 

Üretim sonunda elde edilen ürün çeşitleri miktarlarının dikili kabuklu 
ağaç hacminden fazla oluşunun ilk akla gelebilen nedenleri şunlardır: 

a. Damgalama sırasında yapılan ölçümleme hatası. Kesilecek ağaçların 
çapları 1,30 metreden daha yüksek bir noktadan ölçülmüş olabilir. 

b. Damgalanandan daha fazla sayıda ağaç kesilmiş olabilir. 
c. Hacımlandırmada kullanılan hacım tablosu kesim yapılan 

meşceredeki ağaçları temsil etmeyebilir. 
Damgalama sırasında yapılan ölçme hatası genellikle iki yönde de 

olabilmektedir. Bu, ya uzun boylu işçilerin kompasla çap ölçme işleminde 
kullanılması ve dolayısıyla çapın 1,30 m’den daha yüksek bir seviyeden 
ölçülmesi sonunda meydana gelmekte ki, bu durumda gerçekten daha az 
hacım hesaplanmakta ya da çaplar yamaç tarafından değilde diğer 
istikametlerden ölçülmekte, bu da gerçekten daha fazla hacım hesaplanmasına 
neden olmaktadır. Çünkü bu durumda çap ölçümü 1,30 m. seviyesinin altında 
olmaktadır. Farklı iki yönde yapılan bu hatalar, çok sayıda ölçüm yapıldığında 
çoğu kez birbirini dengeleyebilmektedir. 

İkinci önemli hata kaynağı olan damgalanmamış ağaçların kesilmiş 
olabileceği olasılığı ise hemen hemen yok gibidir. Çünkü bu işlemler 
Balıkesir işletmesinin dışındaki tüm satış işlemlerinde traşlama kesimleriyle 
yapılmıştır. Yani alan içerisindeki ağaçların tümü damgalanmıştır. Bir başka 
olasılık kalmaktadır: O da başka bölmelerden kaçak olarak kesilen ağaçların 
taşımalar sırasında dikili satış yapılan bölgeden çıkarılıyormuş gibi 
gösterilmesidir. Ancak, satış işlemlerinin tümünde bu ve benzeri bir 
usulsüzlükle karşılaşılmamış ve dolayısıyla herhangi bir işlem yapılmamıştır. 
Uygulamacılarla yapılan görüşmelerde, dikiliden satış yöntemiyle yapılan 
üretimlerde her an usulsüzlük yapılacağı varsayımıyla koruma önlemlerinin 
daha fazla alındığı, bu nedenle de dikili kabuklu ağaç hacmi ile ürün 
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miktarları toplamı arasındaki farkın bu neden yüzünden meydana gelmeyeceği 
bildirilmiştir. 

Satışa sunulan dikili ağaç hacmıyla elde edilen ürünlerin hacmı 
arasındaki dengesizliğin daha çok hacımlandırma işlemleri sırasında meydana 
geldiği anlaşılmaktadır. Vahidi fiyatla kesime verilecek olan her makta önce 
damgalanmakta ve damga işlemi yapılırken ölçülen göğüs çapları dikili ağaç 
zabıtnamelerine geçilmekte daha sonra her ağaca ait hacım değerleri o seri 
için yapılmış ağaç hacım tablosundan alınarak yanlarına yazılmakta ve 
bunların toplamı olarak da dikili kabuklu ağaç hacmi hesaplanmakta idi. 
Dikili satışlarda da hacimlendirme için izlenen yol bu olmuştur. 

Bilindiği gibi amenajman planlarındaki dikili ağaç hacım tabloları seri 
için, tek girişli olarak yani çapın bir fonksiyonu olarak ve tek ağaç için hacım 
verecek şekilde hazırlanmaktadır. Serinin geneli için hazırlanan bu tablolar 
yetişme muhiti (bonitet) farklılıklarını dikkate almazlar. Boniteti en yüksek 
olan yerdeki ağaçlarla en düşük olan yerdeki ağaçlar aynı tablodan 
yararlanılarak hacımlandırılırlar ve bu nedenle her an hatalı sonuçlar 
verebilirler. Çok farklı yerlerde (seri içinde) ve çok sayıda ağaçın 
hacımlandırılması durumunda artı ve eksi hataların birbirini dengeleyeceği 
varsayımı ile kullanılırlar. 

Tabloda verilen hacımlar istatistik değerlerdir. Sadece bu tablonun 
düzenlenmesinde kullanılan deneme ağaçlarının (örneğin) alındığı meşcere 
tipindeki (toplumdaki) ağaçlar için geçerlidir (Kalıpsız, 1984). Bu 
meşcerelerin dışında ve meşcere tipinden uzaklaşma oranında hatalı sonuçlar 
verir. Bu nedenle tek girişli hacım tablolarını kullanmadan önce 
kullanabilirliği denetlenmelidir. Yani hacımlandırmada kullanılan ağaçların 
gerçek hacımlarına yakın değerler verip vermediği kontrol edilmelidir. 

Sadece çapa göre hacım veren tablolarda hata % 10-15 kadardır. 
Ekstrem duıumlarda bu hata % 40’a kadar yükselir (Fırat, 1973). Böylesi 
hatalı sonuçlar verebilen hacım tablolarının dikili satışlarda kullanılması 
sakıncalıdır. Bu sakıncayı gidermek için yetişme muhiti farklılığını da dikkate 
alarak hazırlanmış hacım tablolarının kullanılması gerekmektedir. 
Yurdumuzda Kızılçam için hazırlanmış çift girişli hacım tabloları 
bulunmaktadır (Alemdağ, 1962, Sun et. al. 1978). Bu tablolar hacmı, çapla 
birlikte boyun bir fonksiyonu olarak vermektedirler. Yine Fırat’a göre bu 
tablolar % 3-6 oranında, ekstrem durumlarda ise % 15 kadar hatalı sonuçlar 
verirler (Fırat, 1973). 

Dikili satışlarda hacım hesapları yapılırken hiç bir kontrol işlemi 
yapılmadan, daha önce vahidi fiyat yoluyla üretim yapılırken nasıl 
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hacımlandırma yapılmışsa aynı yöntem burada kullanılmış ve dolayısıyla 
hatalı hesaplarla karşılaşılmıştır. 

Çalışmamızda dikili hacımla ürün miktarları toplamı arasındaki farkın 
hacımlandırma işlemlerinden mi ileri geldiğini kesin olarak anlamak için aynı 
objeler bir de çift girişli hacım tablosuna göre hacımlandırılmıştır. Bunun için 
şöyle bir yol izlenmiştir; Dikili ağaç zabıtnamesine geçilmiş ağaçlar ikişer 
santimlik çap kademelerine dağıtılmış ve her çap kademesindeki ağaç adedi 
belirlenmiştir. Her çap kademesinde 3-7 adet ağaç boyu ölçülmüş ve 
ortalamaları alınarak çap kademelerine ait boylar için, çap-boy eğrisi 
geçirilmiştir. Her çap kademesindeki tek ağacın hacmi çift girişli hacım 
tablosundan alınarak çap kademesindeki ağaç adedi ile çarpılarak her çap 
kademesindeki dikili kabuklu ağaç hacmi bulunmuş ve bunların toplamı 
olarak da toplam dikili hacım hesaplanmıştır. Bu işlem her satış için yapılmış 
ve tablolar Ek 3’te verilmiştir. 

Satış işlemleri için tek ve çift girişli hacım tablolarına göre bulunan 
değerler Çizelge 2’de görülmektedir. Tek girişli hacım tablosuna göre 
hesaplanan hacım değerleri açık arttırmada kullanılan hacım değerleridir. 

Örneğin 1 no.lu satışta tek girişli hacım tablosuna göre 2.744,827 m3 
olarak belirlenen dikili kabuklu ağaç hacmi, çift girişli hacım tablosuna göre 
hesaplandığında 3.123,664 m3 çıkmaktadır. Bu duruma göre, yani tek girişli 
hacım tablosuna göre hacımlandırma yapıldığı için açık arttırmaya 378.837 
m3 kabuklu hacım eksik sunulmuştur. 99.950 TL ihale bedeli olan bu satışta 
işletmenin kaybı 37.864.758 TL olmuştur. Diğer satışlara ait tek ve çift girişli 
hacım tablolarına göre yapılan hesaplama sonucu çıkan hacım değerleri ve 
hacım farklarının ihale fiyatıyla çarpımı sonunda bulunan parasal değerleri 
Çizelge 2’nin ilgili sütunlarında görülmektedir. 

Dokuz adet satışta daha sağlıklı hesaplanarak (çift girişli hacım 
tablosuna göre) satışa sunulması gereken servet tek girişli hacım tablosuyla 
hacımlandırıldığından 1.904,014 m3’lük miktar kadar eksik hesaplanmış ve 
satılmıştır. Bunun ihale fiyatlarına göre parasal değeri 257.116.002 TL dir. 
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4.3 Kabuklu ve Kabuksuz Dikili Ağaç Hacmi, Çıkan Ürün 
Miktarı ve Oranları 

Amenajman planlarındaki tek girişli ağaç hacım tabloları tek ağacın 
1,30 m. yüksekliğindeki çapına göre gövde odunuyla orta çapı 4 cm ye kadar 
olan dal odunlarının hacımlarını toplam olarak verir. Kabuk hacmi bu hacim 
içerisinde yer alır. Yani, hacim tablolarının verdiği hacim değerleri kabuklu 
ağaç hacımlarıdır. Üretim sırasında en verimli çalışması durumunda elde 
edilecek ürün miktarlarının toplamı, teorik olarak, kabuklu ağaç hacminden 
(tablo değerinden) kabuk payı düşüldükten sonra kalan miktar olması gerekir. 
Fakat bu her zaman gerçekleşmeyebilir. Çünkü, hacım tabloları bir miktar 
hata ile yüklüdür ve artı, eksi yönde bir miktar sapma gösterirler. Her seri için 
yapılan tek girişli hacım tablolarının ne kadar sapma yapabileceği planlarda 
gösterilir. Kızılçam için yapılan hacım tablolarının sapması %10 
dolaylarındadır. 

Bir örnek vermek gerekirse, kabuklu dikili hacmi 2.744,827 m3 olan 1 
no.lu satışta bu dikili hacmin 521,213 m3 lük bölümü kabuk payı olarak 
hesaplanmıştır. Bu iki değerin farkı olan 2.223,614 m3 lük hacım dikili 
kabuksuz hacmi vermektedir. Oysa bu dikiliden çıkarılan ürün miktarı 
3.265,759 m3 tür. Yani üretilmesi tahmin edilen üründen 1.042,145 m3 daha 
fazla ürün elde edilmiştir (Çizelge 3). Çıkan ürünün dikili kabuklu hacıma 
oranı % 119, dikili kabuksuz hacıma oranı ise 147 dir. 

Kabuklu hacme göre % 100 dolayında ürün alınması sadece 4 no.lu 
satış işleminde gerçekleşmiş diğerlerinde ise bu oran % 207’ye kadar 
çıkabılmiştir. Kabuksuz hacme göre ise % 100 dolayında gerçekleşme hiç 
olmamıştır. Satış işlemlerinin tümünde hata sınırlarının üzerinde ürünler 
alınmıştır. Bu oranlar % 119 ilâ 276 arasında değişmektedir. 

Dikili satışların genel durumuna bakıldığında, Çizelge 3’te görüleceği 
üzere, müteahhitler, 10.829,782 m3 kabuklu dikiliden bir başka ifade ile 
8.849,908 m3 kabuksuz dikiliden 13.471,131 m3 ürün çıkarabilmiştir. 
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4.4 Dikili Satışlarda Elde Edilen Ürünler 
Kızılçam ormanlarında orman işletmelerinin ürettiği başlıca ürün 

çeşitleri; tomruk, maden direği, tel direk, sanayi odunu, lif yonga odunu, 
kağıtlık odun, sırık ve yakacak odundur. Tomruk üretiminde çıkarılan ürünün 
genellikle üçüncü sınıf olduğu bilinmektedir. Miktarının az olması ve istif, 
tasnif işlerinde güçlük yaratması nedeniyle daha kaliteli tomruk üretimi, 
uygulama elemanları tarafından ihmal edilmektedir. Bunda da gerekçe olarak, 
kaliteli tomrukların I. ve II. sınıf karıştırılması suretiyle III. sınıf tomrukların 
değerinin üzerinde bir fiyata satılabileceği varsayımı gösterilmektedir. 
Üretimin dikili satış yoluyla yapılmasının bir gerekçesi de bu mahsurun yok 
edilmesine, dolayısıyla I. ve II. sınıf tomruk üretiminin gerçekleştirilmesine 
yöneliktir. 

Yine işletmelerin vahidi fiyat yöntemiyle yaptıkları üretimde yuvarlak 
odun payının düşük oranlarda seyrettiği, maden direk, sanayi odunu, lif yonga 
ve kağıtlık odunu olabilecek nitelikleri odun hammadesinin yakacak odun 
üretimine kaydırıldığı söylenmektedir. Bu sorunun da dikili satış yöntemiyle 
ortadan kalkacağı beklenmektedir. Üretimi yapan müteahhidin mevcut dikili 
servetten olabildiğince en yüksek geliri getirecek ürün çeşitlerini üretmeye 
yöneleceği varsayılmaktadır. 

Bu beklentilerin ne ölçüde gerçekleştiğini bundan sonraki bölümlerde 
göreceğiz. Ancak buna geçmeden önce Kızılçam meşcerelerinde yapılacak 
üretimde hangi ürün çeşidinden hangi oranlarda ürün alınabileceğine ilişkin, 
daha önce yapılmış bir araştırmadan söz etmeyi yararlı görmekteyiz. Bu 
araştırmanın sonuçları, gerek vahidi fiyat yoluyla gerkse dikili satış yoluyla 
yapılan üretim sonunda elde edilen ürün çeşitleri ve bunların miktarlarını 
denetleyebilmemize olanak sağlamaktadır. 

Bu çalışmada (Sun, Eren ve Orpak, 1978) gögüs çapı belli olan bir 
ağaçtan ya da ortalama göğüs çapı belli olan bir meşcerenin birim alanından 
(ha) üretilebilecek ürün çeşitleri ve oranları belirlenmiştir. (Anonim 1987). 
Kızılçam gençleştirme alanları çalışmamıza konu olduğundan ve bu alanlarda 
daha önceki yıllarda bakım ve gençleştirme kesimleri yapıldığından, birim 
alan için ürün çeşitleri oranlarını veren tablo yerine tek ağaca ait ürün çeşidi 
oranlarını veren tablodan yararlamlmıştır. Bunun için Ek 3’te verilen 
tablolarda görüldüğü gibi, çap kademelerindeki hacım değerleri o çapa ait 
ürün çeşidi oranlarıyla çarpılarak ürün miktarları hesaplanmıştır. 

Bu tablolarda kabuk payları da bir ürün çeşidi gibi işlem gördüğünden 
dikili ağaç hacmi içerisindeki miktarları belirlenmiş, bu da dikili kabuksuz 
hacmın hesaplanmasında kullanılmıştır. 
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Ürün çeşitleri tablosunda kağıtlık odun ve lif yonga odunlarının oranları, 
tablonun hazırlandığı yıllarda (1975-1976) üretimi sözkonusu olmadığından dahil 
edilmemiştir. Bazı satış işlemlerinde bu iki ürün çeşidinin çok az miktarlarda 
üretildiği görülmüştür. Genel üretim içerisindeki paylarının çok az oluşu ve fazla 
bir fiyat farkı da göstermeyişi nedeniyle, değerlendirmeler yapılırken sanayi 
odunu içerisinde mütala edilmiştir. 

4.4.1 Dikili Satışlarda Ürün Çeşitleri İçin Belirlenen Oranlar 

Dikili satışlarda muhammen bedelin hesaplanmasına esas olacak verim 
oranları, bütün dikili satış işlemlerinde örneği Ek I’de verilen, Orman Genel 
Müdürlüğünün işletmelere gönderdiği talimata göre işletmelerce belirlenmiştir. 
Talimatta, ihaleye konu ormanda veya mıntıkada benzer meşcere tiplerinde son 
yıllarda yapılan üretimler dikkate alınarak tahminler yapılması öngörülmektedir. 

Buna göre bir m3 dikili hacımdan1 elde edilmesi gereken ürün oranları 
belirlenmektedir 

Dokuz adet satış işlemi için, daha önceki yıllarda yapılan üretim 
deneyimlerine dayanarak üretilmesi öngörülen ürün çeşitleri ve kalite sınıflarıyla 
bunlara ait oranlar Çizelge 4’te verilmiştir. Dikkat edilirse aynı işletmenin yaptığı 
satışlarda verim oranlarında farklılık görülmemektedir. Örneğin Finike 
İşletmesinin yaptığı 1, 2 ve 5 no.lu satışta, Kumluca İşletmesinin yaptığı 3 ve 4 
no.lu satışta, Balıkesir İşletmesinin yaptığı 8 ve 9 no.lu satışta belirlenen ürün 
çeşidi oranlarında aynı değerler kullanılmıştır. Eskere ve Bayramiç işletmelerinin 
değerleri ise daha farklıdır. Bundan, sanki bir işletmenin ya da yörenin, her 
yerinde aynı oranlarda ürün çeşitleri çıkarılabileceği gibi bir izlenim ortaya 
çıkmaktadır. Oysa ürün çeşitlerini ve kalitesini belirlemede en önemli etken, 
kesim sırasında meşcerede bulunan ağaçların çap gruplarına dağılımıdır. İnce ve 
kalın çap gruplarındaki meşcerelerden elde edilecek ürün çeşitleri ve oranları, 
aynı işletmede hatta, aynı bölme içinde bile olsalar birbirlerinden büyük farklılık 
gösterirler. 

Çizelge 4 incelenirken dikkati çeken bir konu da, kaliteli ürün çeşitleri 
için, Ek 1’deki örnekte gösterilmesine rağmen (örneğin birinci ve ikinci sınıf 
tomruklar) tahmin yapılmamıştır. 

                                                      
1 Burada dikili hacımdan ne anlaşıldığı konusunda bir kavram kargaşası 

olduğu anlaşılmaktadır. Talimatnamede “dikili kabuklu gövde” hacminden söz 
edilmektedir. Hacim tablolarındaki değerler ise gövde hacmını değil, ağaç hacmını, 
yani gövde hacmıne ek olarak dal hacmini de birlikte vermektedir. Yani gövde 
odunundaki ürün oranlarına göre muhammen bedel hesaplanmakta fakat ihale tutarı, 
çıkan bu muhammen bedel ile dikili ağaç hacım tablosuna göre hesaplanan hacım 
değeri ile çarpılarak hesaplanmaktadır. İlerde de görüleceği gibi üretilen ve tahmin 
edilen yakacak odun miktarları arasındaki büyük fark bundan ileri gelmektedir. 
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4.4.2 Dikili Satışlarda Elde Edilen Ürün Miktarları ve 
Oranları 

Dikili satışı yapıldıktan sonra müteahhitlerce üretilen ürün miktarları 
Çizelge 3 ve 5’te görülmektedir. Üretimde, kaliteli tomruk üretimi 
gerçekleştirilmediği için I. ve II. sınıf tomruklar için çizelgede sütun açılmamıştır 
(Çizelge 5). Aynı şekilde kağıtlık odun ve lif yonga odunu için de, ürün 
miktarlarının çok az oluşu nedeniyle sütun açılmamış, bunlar, sanayi odunu 
içerisine katılmıştır. Böyle davranılmasını zorlayan bir başka neden de; bundan 
sonraki başlık altında inceleyeceğimiz ürün çeşitleri tablosuna göre üretimin 
yapılması durumunda elde edilecek rakamlarla bu rakamları karşılaştırma 
kolaylığı sağlamasıdır.Yalınz 1 ve 2 no.lu satışlarda yine çok az miktarlarda tel 
direk üretildiği halde fiyatının farklı oluşu nedeniyle tabloda yer verilmiştir. 

Tabloda dikkati çeken konu; dikili hacımdan elde edilen tomruk ve 
yakacak odun oranlarında çok yüksek, buna karşılık tel direk, maden direk ve 
sanayi odunu oranlarında ise çok farklı seviyeler görülmektedir. Bunun daha çok 
dikili hacım miktarı ile ürün miktarının toplamı arasındaki farktan ileri geldiği 
söylenebilir. 4 no.lu satışın dışındakilerin tümünde ürün oranları toplamı % 
100’ün bir hayli üzerindedir. 

Sanayi odunu üretim miktarları ve üretim içindeki oranları 8 ve 9 no.lu 
satışlarda çok yüksek görülmektedir. 8 no.lu satışta yok denecek kadar az, 9 no.lu 
satışta ise hiç maden direği üretiminin yapılmayışı, bu odunların sanayi odununa 
kaydırıldığı izlenimini yaratıyorsa da, sanayi odununun oranındaki fazlalığı 
açıklamaya yetmemektedir. Çünkü bu bölmelerde üretilmeyen maden direği 
oranlarının % 15 dolaylarında olması gerekir. 9 no.lu satışta tomruk oranının 
düşüklüğüne bakılırsa, tomruk olabilecek odunun da bir bölümünün sanayi 
odununa dönüştürüldüğü söylenebilir. 

Yine bu son iki sırada yer alan satışta yakacak odun paylarının çok yüksek 
oluşu hayli ilginç. Özellikle 8 no.lu satışta yakacak odunun üretim içindeki % 
117,86 lık payı açıklanabilir olmanın çok ötesinde bulunmaktadır. Her şeyden 
önce sadece yakacak odun miktarı, tek başına dikili hacmı geçmiş durumdadır. 
Toplam ürün oranı ise % 206,91’dir. 

Tüm satışlarda açık arttırmaya çıkarılan dikili kabuklu gövde hacımlarıyla 
bu hacımlardan elde edilen toplam ürün miktarları Şekil 1’de görülmektedir. 
Ayrıca, ürün miktarlar, satışlardaki kabuklu hacımlara tekabül eden kabuksuz 
hacımlarla da karşılaştırılmış ve Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Her ne kadar satışı yapılan dikili hacımlar kabuklu olarak yapılıyorsa da 
gerçekte, satışlar dikili kabuksuz hacım üzerinden yapılmaktadır. Çünkü, dikili 
hacımlar içerisindeki kabuk payları için herhangi bir ücret tahakkuk 
ettirilmemektedir. Bu nedenle, ürün miktarlarıyla dikili hacım arasındaki ilişki, 
kabuklu ve kabuksuz hacme göre aynı grafık üzerinde gösterilmiştir (Şekil 1). 
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4.4.3 Üretilmesi Gereken Ürün Çeşidi Miktarları ve Oranları 
Bir meşcereden ya da ağaçtan hangi ürün çeşidinden ne miktarlarda 

ürün alınabileceğine ilişkin tutarlı tahmin yapabilmek, öncelikle o meşcerenin 
ya da ağacın dikili hacminin iyi bilirlenmesine bağlıdır. Aksi halde bütünün 
parçalarına bakarak bütün hakkında yorum yapmak yanıltıcı olabilir. 
Yukarıda görüldüğü gibi dikili hacım ile ürün miktar ve oranları arasında 
tutarsızlık vardır. Bu tutarsızlığın ürün çeşitleri oranlarının iyi tahmin 
edilememesinden mi, yoksa ürünlerin elde edileceği dikili hacmin doğru 
olarak hesaplanamamasından mı ileri geldiğini anlamak zordur. Yada söz 
konusu hatanın ne kadarının hacımlandırmadan, ne kadarının tahminden ileri 
geldiğini kestirmek zordur. 

Bunun için şöyle bir yol izlenmiştir. Hacımlar daha önce de belirtildiği 
gibi el ile dengelenerek hazırlanan tek girişli hacım tablolarından yararlanmak 
yerine çift girişli hacım tablosu (Sun, Eren ve Orpak, 1978) kullanılarak 
hesaplanmıştır. Her çap kademesi için hesaplanan hacım değerleri o çapa ait 
ürün çeşidi oranlarıyla çarpılarak çap kademelerindeki ürün çeşidi miktarları 
bulunmuştur. Çap kademelerindeki ürünler ayrı ayrı toplanarak dikili 
hacımdan elde edilmesi gereken ürün miktarları belirlenmiştir. (Ek 3). 

Her satış için hesaplanan ürün miktarları, daha iyi görülebilmesi için, 
bir araya getirilmiştir (Tablo 6). Bu ürünlerin dikili hacım içinde ne kadar pay 
aldıkları Tablo 7’de gösterilmiştir. 

İhale dosyaları hazırlanırken hacımlandırma işlemi çift girişli hacım 
tablosuna göre yapılmış olsaydı dokuz adet satışta ihaleye çıkarılan dikili 
hacım 12.733,836 m3 olacaktı. Oysa ihaleye çıkarılan dikili hacım 10.829,822 
m3 tür. Yani 1.904,014 m3 dikili hacım ihaleye eksik sunulmuş, dolayısıyla bu 
kadar ürünün bedeli tahsil edilmemiştir. 

Ürün çeşitleri tablosundaki oranlara göre belirlenen ürün çeşitleri ve 
dokuz adet satış için toplamları Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre 737,435 m3 
birinci sınıf, 1.126,524 m3 ikinci sınıf tomruk toplamı içerisinde birinci sınıf 
tomruk oranının % 14,4; ikinci sınıf tomruk oranının % 22,0 olduğunu 
göstermektedir. Bu ürünlerin dikili hacım içerisindeki oranı ise birinci 
sınıftomruk için % 5,8; ikinci sınıftomruk için ise % 8.8 dir. Her satışta bu 
ürünlere ilişkin oranlar Tablo 7’de görülmektedir. 

Bütün satışlar için hesaplanan kabuk payı 1979.794 m3’tür. En verimli 
çalışılması durumunda elde edilecek ürün miktarı, dikili hacımdan bu miktar 
düştükten sonra kalan miktardır ki, bu da 10.754,042 m3’tür. Aynı kabuk 
miktarı ihaleye çıkarılan dikili hacımdan düşüldüğünde elde edilmesi gereken 
ürün miktarı; 10.829,822-1.979,794 = 8.850,028 m3 olmaktadır. Oysa elde 
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edilen ürün miktarı 13.471,131 m3 tür. Görüldüğü gibi ürün çeşitleri tablosuna 
göre yapılan tahmin, uygulamada yapıldığı gibi son yılların deneyimine 
dayanarak yapılan tahminde çok daha tutarlıdır. 

Ürün çeşidi oranlanın etkileyen en önemli faktör dikili hacmı oluşturan 
ağaçların oluşturduğu çap kalınlık grupları olduğu için bu yolla yapılan 
tahminin önceki yıllarda yapılan üretim sonucuna göre yapılan tahminden 
daha gerçekçi olması doğaldır. Ürün oranlarının çapa bağlı olarak değiştiği 
bilinmektedir. Örneğin çap arttıkça tomruk oranı artmakta buna karşılık 
maden direği ve sanayi odunu oranları azalmaktadır. Yakacak odun ise, çapın 
artışına bağlı olarak önce artmakta 30 cm çaptan sonra giderek azalmaktadır. 
Küçük çaplarda fazla olan kabuk oranı da çap kalınlaştıkça azalmaktadır. 

Daha önce müdahale görmüş Kızılçam meşcerelerinde, müdahale 
çoğunlukla ince çaplı fertler aleyhine yapıldığından, kalan meşcerede 
ağaçların taşıdıkları ürün çeşitlerinin oranları daha önce yapılan 
müdahalelerin sayısına ve şiddetine bağlı olarak farklılıklar gösterir. Bu 
nedenle geçmiş yıllarda yapılan üretimlerdeki ürün oranlarına dayalı olarak, 
bölge ya da meşcere için belli oranları var saymak, üzerinde çalıştığımız 
örneklerde olduğu gibi hatalı tahminler yapılmasına neden olmaktadır. 

Kızılçam işletme sınırları için yapılan amenajman planlarında ürün 
çeşitlerini ve oranlarını belirleyen tablolara yer verıldiği halde tahminlerin 
önceki yıllara ait üretim sonuçlarına göre yapılması, bu hatanın en önemli 
kaynağını oluşturmuştur. 
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4.4.4 Ürün Çeşidi Oranlarının Değişik Şekilde Yapılan 
Tahminleri ve Gerçekleşen Oranlarla Karşılaştırılması 

Daha önce belirtildiği gibi ürün çeşidi oranları için iki ayrı tahminde 
bulunulmuştur. Bunlardan ilki, ihale işlemleri sırasında muhammen bedeli 
hesaplarken yapılan tahminler, diğeri ise ürün çeşitleri tablosuna (Sun, Eren 
ve Orpak, 1978) göre yapılan tahminlerdir. Bunların dışında bir de üretim 
sonunda elde edilen ürün miktarlarından hesaplanan oranlar, bir başka deyişle 
gerçekleşen oranlar, elimizde bulunmaktadır. Karşılaştırmanın daha iyi 
yapılabilmesi için üç ayrı yolla bulunan bu değerler (ihale, gerçek ve tablo) 
Çizelge 8’de biraraya getirılmiştir. Çizelge 8 hazırlanırken bazı 
gruplandırmalar yapmak zorunda kalınmıştır. Çünkü tahminlerde kullanılan 
ürün çeşitlerinde farklılıklar bulunmaktadır.Örneğin; ihale sırasında birinci 
sınıf tomruk çıkacağı tahmin edilemez iken, ürün çeşitleri tablosunda, bir 
miktar bu üründen alınabileceği tahmin edilmektedir. Ya da ihale 
hazırlanırken tomruklar, uzun, normal ve kısa boylarda kalite sınırlarına 
ayrılırken, ürün çeşitleri tablosu böyle bir ayrımı yapmaktadır. Bu yüzden 
tomruklar kalite sınıfları dikkate alınmadan, tomruk adı altında 
gruplandırılmıştır. Böylece tahminlerle belirlenen ve üretilen tomruk 
oranlarını daha iyi karşılaştırma olanağı yaratılmıştır. 

Lif yonga, kağıtlık odun ve tel direk için de aynı şekilde gruplandırma 
yapılmıştır. Çünkü ürün çeşitleri tablosunda bu ürünlere yer verilmiştir. Bazı 
durumlarda ise tahmin edilen ürün çeşitlerinin biri ya da ikisi üretilmemiş 
olabilmektedir. Bu nedenle maden direrği ve tel direği direk adı altında, 
sanayi odunu, kağıtlık odun ve lif yonga odunu ise sanayi adı altında 
gruplandırılmıştır. 

Bu guruplandırmalardan sonra ürün çeşitleri, tomruk, direk, sanayi ve 
yakacak oduna indirgenmiştir. Ayrıca kabuk payları da, dikili hacim 
içerisinde önemli bir yer tutması nedeniyle, aynı şekilde, bir ürün çeşidi gibi 
değerlendirilmiştir. 

Karşılaştırmanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dikili hacmin 
gerçek ya da gerçeğe yakın olacak şekilde hesaplanması gerektiği 4.4.3 
bölümünde belirtilmiştir. Durum bütün açıklığıyla burada karşımıza 
çıkmaktadır. Tomruk için yapılan tahminlere ve üretimdeki paylarına bakacak 
olursak, zaman zaman bunların uyum içinde olduklan, zaman zaman da çok 
farklı oldukları göıülmektedir. Örneğin 1 no.lu satışta % 52,0 olarak tahmin 
edilen tomruk payı üretim sonunda % 51,69 olarak gerçekleşmiştir. Burada, 
tahmin ile gerçekleşme arasında hiç yanılma yok gibi gözükmektedir.  
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Oysa durum öyle değildir. Tahminin doğru olduğunu söyleyebilmek için ürün 
oranları toplamının % 100 den, % 11 olarak tahmin edilen kabuk payı 
düşüldükten sonra kalması gereken % 89 olması gerekirdi. Buna karşılık ürün 
oranları toplamı % 119 dur. Eğer dikili hacım sağlıklı belirlenebilmiş ise, ürün 
oranları toplamında % 30’luk bir fazlalık görülmektedir. Bunun ne kadar, 
tomruk oranına yansımıştır? Bunu belirlemek olanaksızdır. Aynı durum 5 
no.lu satış için de sözkonusudur. Burada da % 89 gerçekleşme olması 
gerekirken % 149,99 olmuştur. Aynı işletmede olmasına rağmen 2 no.lu 
satışta, tomruk için, tahmin ile gerçekleşme arasında % 14,64 lük bir fark 
bulunmaktadır. Bu satışta da ürün oranları toplamı % 125,36 dır. Aynı durum 
diğer satışlar içinde sözkonusudur. 

İlginç olan bir konu da, bakım kesimleri olduğu halde, 8 ve 9 no.lu 
satışlarda tomruk için tahmin edilen oran (% 45), boşaltma kesimleri için 
yapılan tahmine yakındır. Bu satışlarda tomruk oranlarının daha az olması 
gerekirdi. Nitekim ürün çeşitleri tablosuna göre yapılan tahminde bu hemen 
kendisini göstermiştir. Tabloya göre bu oranlar 8 no.lu satış için % 20,54 tür. 

Maden direği üretiminde 1 ve 6 no.lu satışın dışında tahmin edilen 
oranlar gerçekleşmenin hep üzerinde kalmıştır. Hatta yine bakım kesimi 
olmasına rağmen 8 no.lu satışta yok denecek kadar az (% 0,23), 9 no.lu satışta 
ise hiç maden direği üretimi yapılmamıştır. 

Üretimi yapan müteahhitlerle yapılan görüşmelerden anlaşıldığı 
kadarıyla, buna maden direğinin pazarlanmasmdaki güçlükler neden olmuştur. 
Müteahhitler maden direği yerine yakacak odun üretmeyi tercih etmişlerdir. 
Müteahhitlerin ve üretimi sürekli izleyen görevlilerin sözle ifade ettikleri bu 
gerçeği rakamlar da doğrulamaktadır. 

Sanayi odunu, lif yonga odunu ve kağıtlık odunda da benzer durumlar 
vardır. Sadece 3 no.lu satışta % 23,0’lük tahmine karşılık % 26,23 oranında 
üretim yapılmış, diğerlerinde hep tahminlerin altında kalmıştır. Bakım 
kesimleri olması nedeniyle, 8 ve 9 no.lu satışlarda da fark olmuş, tahminlerin 
oldukça üzerinde bir üretim gerçekleşmiştir.Tahmini her iki satışta % 28,0 
iken, gerçekleşme 8 no.lu satışta % 45,81, 9 no.lu satışta % 41,92 olmuştur. 
Bu fazlalığın, yine, ürün miktarlarının dikili hacımdan fazla olmasından ileri 
geldiği söylenebilir. Bu satışlarda gerçekleşme oranları sırasıyla % 206,91 ve 
% 124,81 gibi hata sınırlarının çok üzerindeki seviyelerdedir. 

Yakacak odun oranları 4.4.1 bölümünde belirtildiği gibi kavram 
karışıklığından ileri gelen hatalarla hesaplanmıştır. Sadece 6 no.lu satışta % 
20 olarak belirlenmiş, diğerlerinde % 9-10 gibi çok küçük değerlerde 
tutulmuştur. Yakacak odun, gövdenin yapacak üretilemeyecek kısımlarıyla 
dal odunundan üretilmektedir. Satışlarda hesaplar yapılırken dal odunu hiç 
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dikkate alınmamıştır. Bunun böyle olduğu, Orman Genel Müdürlüğünün 
muhammen bedelin nasıl hesaplanacağına ilişkin işletmelere gönderdiği 
talimatnameden anlaşılmaktadır. Talimatnamede dikili gövdedeki 
hacımlardan sözedilmektedir. Gövdedeki yakacak odun miktarı ise bir ağaçtan 
alınabilecek odun içerisinde fazla bir paya sahip değildir. Asıl paya sahip olan 
dal odundur. 

Hacım hesaplamalarında dal odunu dikkate alınmadığından bütün 
satışlarda, doğal olarak, ürün miktarlarının toplamı dikili hacımı geçmiştir. Bu 
olgu, ilk yapılan dikili satışlarda hemen farkedilmiş ve bu durumda nasıl 
hareket edileceği Orman Genel Müdürlüğüne bir yazıyla sorulmuş, Orman 
Genel Müdürlüğü de dikili satış yapılmasını emirlediği Adana, Antalya, 
Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Isparta, İzmir, Mersin ve Muğla Orman Bölge 
Müdürlüklerine gönderdiği 05.10.1989 gün ve İP-1 ÜRT-D sayılı yazısında, 
“yuvarlak yakacak odun hacmine, yakacak odun hacmi de ilave edildiğinde 
D.K.G. hacmini geçebileceği tabidir.” diyerek yanıt vermiştir. Ne kadar 
geçebileceğine ilişkin bir rakam da verilmediğinden, dikili hacımların % 
207’sine varan üretimlerin yapıldığı dikili satış işlemleri ortaya çıkmıştır. 

Aynı yazıda “ihaleye konu meşcerenin alt tabakasında sandal, Pırnal, 
Tespih gibi yakacak odun üretimine elverişli şüceyrat varsa, bunlardan elde 
edilebilecek yakacak odun miktarları çok iyi bir şekilde tahmin edilerek veya 
deneme yapılarak tespit edilecek ve yakacak odun hacmine veya verim 
oranına ilave edilecektir.” denildiği halde dal odunundan hiç söz 
edilmemektedir. Şüceyrat odununu dahi kıymetlendirmeyi düşünen bir anlayışın 
dal odunu gibi dikili hacım içerisinde önemli payı bulunan bir ürünü ihmal etmesi 
düşünülemez. Büyük bir olasılıkla bu karışıklığa “dikili gövde hacmı” ile “dikili 
ağaç hacmı” terimlerinin eş anlamlı olduğu kanısı neden olmaktadır. Oysa bu iki 
terim birbirinden farklı anlam taşımaktadırlar. 

Amenajman planlarındaki hacım tabloları dikili ağaç hacımlarını veren 
tablolardır. Bunların verdiği değerler içerisinde dal odunlarının hacmi de 
bulunmaktadır. Tabloların başlığında da “Ağaç Hacım Tablosu” ibaresi yer 
almaktadır. 

Muhammen bedelin saptanmasında, üretimin yapıldığı yerde bir m3 odun 
içerisinde tomruktan yakacak oduna, hatta kabuk miktarına kadar bütün ürünlerin 
hangi oranlarda bulunacağı tatmin edilmektedir. Bütün ürünlerin oranlarının 
toplamı 100 olarak alınmaktadır ve bu oranlar dikili hacımla çarpıldığında kesim 
yapılan yerde her üründen ne kadar üretileceği hesaplanmaktadır. ve ürünlerden 
bir tanesi de gövdeden olsun, daldan olsun elde edilecek yakacak odundur. Bu 
yüzden, dikili hacım iyi hesaplanmış ise, tahmin edilen oranlar 100’ü geçmediği 
için ürün hacımları toplamının da dikili hacmi geçmemesi gerekir. Sadece artı ve 
eksi yönde kabul edilebilir hatta payları belirlenebilir. 
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Bir ağaçta ya da meşcerede yakacak odun miktarını belirleyen pek çok 
etmen vardır. Fakat ürün çeşitleri tablosunda bu miktar ve oranlar sadece göğüs 
çapına göre verilmektedir. Bu nedenle verilen değerlerin bir miktar hata ile yüklü 
olması doğaldır. Bu hata sınırları belirlenmiş, örneğin % 10 gibi hatadır. Şayet 
bunun üzerinde bir hata çıkıyor ise bunun mutlaka düzeltilmesi gerekir. 

Ürün çeşitleri tablosuna göre tahmin edilen odun oranları Çizelge 8’de 
görülmektedir. Elde edilen oranlar, satışlarda öne sürülen oranların yaklaşık iki 
katıdır. Üretim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, yeterli tutarlılıkta olmamakla 
birlikte uygulamada yapılan tahminden çok daha sağlıklı görülmektedir. Burada 
da üretimdeki yakacak odun oranıyla, ürün çeşitleri tablosuna göre yapılan 
tahmin arasındaki farkın, dikili hacmin doğru bir şekilde belirlenememesinden 
kaynaklandığı sanılmaktadır. 

Kabuk oranlarında da aynı durumlar söz konusu olup, % 10 dolayında oran 
belirlenmiştir. Oysa, ürün çeşitleri tablosuna göre hesaplandığında bu oran % 15-
20 çıkmaktadır. Yakacak odun ve kabuk oranlarının düşük düzeylerde tahmin 
edilmesi muhammen bedelin yüksek olarak hesaplanmasına neden olmaktadır. 
Çünkü ürün çeşitleri içerisinde fiyatı en düşük olan ürün yakacak odundur. 
Kabuğun ise hiç bir ekonomik değeri yoktur. Zaten ormanda bırakılmaktadır. 
Genel hacım içerisinde bunların oranı ne kadar yüksek olursa muhammen bedelin 
de oranda küçük olması gerekir. Satışlarda bu oran küçük tutularak muhammen 
bedelin yüksek çıkmasına neden olunmuştur. 

4.4.5 Tahmiıı Edilen ve Üretilen Ürün Miktarları 
Ürün çeşidi oranlarının tahminleri için söylenenler ürün miktarları için 

de geçerlidir. Tahmin edilen ürün çeşitleriyle bunların miktarları bir arada 
verilebildiğinden (Çizelge 9), burada böyle bir bölümün açılmasına gerek 
duyulmuştur. Çizelge 9’da her kaliteden ve çeşitden ürünle bunların tahmin 
edilen ve üretilen miktarları görülmektedir. 

Tablonun 1. sutununda yer alan ürün çeşitlerinin karşısına iki satır 
açılmış, üstteki satıra tahmin edilen miktarlar, alttaki satıra da gerçekleşen 
üretim miktarları yazılmıştır. Her satış işleminde her ürün çeşidi için tahmin 
ve gerçekleşmeye ait rakamlar bir araya getirilmiş olduğundan, satış 
işlemlerinde tahminlerin ne kadar tutarlı yapılabildiği görülebilmektedir. 

Tomruk toplamları hanesinde görülen miktarlar II. sınıf tomruklara 
aittir. Bazı satışlarda tomruklar uzun, normal ve kısa boy olarak ayrıma tabi 
tutulmadığından, bunlar, çizelgede sadece toplam olarak gösterilmiştir. İkinci 
sınıf normal ve kısa boy tomruk tahmini yapılmış olmasına karşın bunların 
üretimi yapılmamıştır. birinci sınıf tomruk üretiminin tahmini dahi 
yapılmamıştır. 
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Tomruk toplamlarında, 2 no.lu satış hariç, diğerlerinde birbirine yakın 
değerler çıktığı görülmektedir. Genel toplamda ise bu tutarlılık 
görülmemektedir. Genel toplamdaki farklılığın tomruk toplamındaki farka 
yansıması gerekirdi. Fakat ne kadar yansıması gerektiğini belirleyebilmek, 
daha önce de değinildiği gibi olanaksızdır. 2 no.lu satışta bu farkın 500 m3 
dolayında yansıdığı görülmektedir. 

Direk ve sanayi odunu toplamlarında, genel toplamdaki farklılığa 
rağmen, gerçekleşmeler genellikle tahminlerin altında kalmıştır. 

Yakacak odunda ise, daha önce açıklanan nedenlerle, üretim miktarları 
daima tahminlerin çok üzerinde olmuştur. 
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4.4.6 Tek ve Çift Girişli Hacım Tablosuna Göre Hesaplanan 
Hacımlarla Ürün Miktarı Arasındaki İlişki 

Ürün miktar ve oranlarının dikili hacımdan fazla çıktığı görülmüştür. 
Sadece 4 no.lu satışta üretilen ürün miktarı dikili hacımdan 5,166 m3 daha 
azdır. Diğerlerinde ise Çizelge 10’da görüldüğü gibi fazladır. 

Daha önce denildiği gibi, çift girişli hacım tablosuna göre yapılan 
hacımlandırmanın, tek girişliye göre yapılandan daha sağlıklı olduğu 
bilinmektedir. Fakat çift girişli hacım tablosuna göre hacımlandırma yapılması 
durumunda, ürün miktarlarıyla hacım arasında nasıl bir uyum olduğunun da 
ortaya konması gerekmektedir. Bunun için her iki tabloya göre hesaplanan 
hacımlarla ürün miktarları arasındaki farklar belirlenmiştir. (bkz. Şekil 1). 

Satışların tümünde, tek girişli hacım tablosuna göre hesaplanan hacım 
10 829,822 m3 tür. Ürün miktarı ise bundan 2641,309 m3 daha fazladır. 
Hacımlandırma çift girişli hacım tablosuna göre yapılmış olsaydı, bu fazlalık 
737,295 m3 olacaktı. Bu 9 adet satış işleminde 2641,309 m3 ürün bedelinin 
müteahhitlerden alınmadığı anlamına gelmektedir. 

Çift girişli hacım tablosu kullanılması durumunda ise bedeli alınınayan 
bu ürün miktarı 737,295 m3’e düşecekti. Yani, bedeli alınınayan ürün miktarı 
1.904,014 m3 daha az olacaktı. 

4.5 Üretim Maliyetleri ve Kıymetlendirme 

4.5.1 Ürün Çeşitlerinin Açık Arttırmalı Ortalama Satış 
Fiyatlarına Göre Degerleri 

Her satış işlemi için 4.4.2 ve 4.4.5 bölümlerinde belirtilen ürün 
miktarları, tomruk, maden direk, sanayi odunu ve yakacak odun gibi dört ana 
ürün çeşidine dönüştürülmüştür. Daha sonra bu ürün çeşitlerinin miktarları, 
üretimin yapıldığı işletmenin o yıla ait açık arttırmalı ortalama satış 
fiyatlarıyla çarpılarak, her ürünün piyasa değeri hesaplanmıştır. Yani 
müteahhitlerin, ürettikleri ürünleri, işletmelerin aynı yıl içerisinde yaptıkları 
açık arttırmalı satışlarda ortaya çıkan ortalama fiyatlarla sattıkları 
varsayılmıştır. Her satış işleminde, her ürün çeşidi için hesaplanan değerler 
toplanarak o satış işleminde üretilen ürünlerin piyasa değeri bulunmuştur 
(Çizelge 11). 

Müteahhitlerin üretikleri ürünü hangi fiyatlarla ve hangi koşullarda 
sattıkları konusunda bir fıkir edinilmediği için, ürünlerin değerleri bu yolla 
hesaplanmak zorunda kalınmıştır.  
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Gerek müteahhitlerle, gerekse satışları izleyen teknik ve yardımcı 
personelle yapılan görüşmelerden, müteahhitlerin ürünleri, bazen, işletmelerin 
açık arttırmalı satış fiyatlarının altında, bazen de üzerinde sattıkları, fakat 
çoğunlukla aynı fiyatlarla satabildikleri öğrenilmiştir. 

Ölçü ve gözlemlerinin sürdürüldüğü aşamada, müteahhitlerce 
değerlendirilmeyen ürüne pek rastlanmamıştır. Zaten müteahhitler pazarını 
bulamayacakları ürünleri, (örneğin tel direği, maden direği, lif yonga odunu, 
kağıtlık odun) üretmekten kaçınmışlardır. 

Ürünler genellikle üretimin yapıldığı yörelerde değerlendirilmiştir. 
Bunun yanında ürünlerin Balıkesir’den Kayseri’ye, Bayramiç’ten İstanbul’a 
piyasa bulduğu da görülmüştür. Dikili satışlardan sadece bir tanesinde (2 
no.lu satış) müteahhit ürettiği ürünleri kendi tesislerinde değerlendirmiştir. 
Finike’de üretilen bu ürünler Isparta’ya nakledilmiştir. 

Dikili satışlarda üretilen yakacak odunların yöredeki mahrukatçılara, 
daha çok da, özellikle Finike ve Kumluca’da seracılara satıldığı öğrenilmiştir. 
Kızılçamda boşaltma kesimleri, tekniği gereği kış aylarında yapılmaktadır. Bu 
mevsimde en fazla talep yakacak oduna olmaktadır. Müteahhitlerin maden 
direği, tel direği ve hatta tomruk gibi yakacak olarak kullanılmaması gereken 
odunlarla, lif yonga ve kağıtlık odun gibi sanayide kullanılması gereken 
odunları, yakacak odun olarak üretmeleri biraz da bu yüzden olmuştur. 

Yine Kızılçamlarda boşaltma kesimlerinin tekniği gereği, üretilen 
ürünlerin en kısa bir zaman içerisinde bölme içinden çıkarılması 
gerekmektedir. Müteahhitler ürünlerini pazarlayabilecekleri bir depo 
açmadıkları için, ürünlerin neredeyse tamamına yakın bir kısmını, kesimin 
yapıldığı yerden satmak zorunda kalmışlardır. Bunun içinde, en kaliteli ürün 
elde etmek yerine, piyasaya en çabuk ulaşabilecek ürün üretmeyi tercih 
etmişlerdir. Bu da yukarda denildiği gibi, kış mevsimi olması nedeniyle 
yakacak odun üretiminin tercih edilmesine neden olmuştur. 

Dikili satışlarda yakacak odun miktarının fazla çıkmasının bir nedeni 
olarak da, 1 ster yakacak odun üretimi için gerekli sürenin, 1 m3 yakacak odun 
üretimi için gerekli süreden az olmasıyla açıklanabilir. Dallardan ve 
artıklardan 1 ster odun üretmek için gerekli süre 22 dakika iken, 1 m3 yakacak 
yuvarlak odun elde etme süreli 125 dakikadır (Dingil, 1984). Belli bir zaman 
içerisinde ürünü kesim yerinden çıkarmak, sermayesinin yetersizliği 
nedeniyle, ürününü daha iyi koşullarda değerlendirmesi için depo veya bir 
sergi açamamak gibi nedenlerle, müteahhidin üretim süresi az olan ürün 
çeşitlerini üretmeye yönelmesi, bir yerde zorunluluk olmaktadır. 
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4.5.2 Üretim Maliyetleri ve Olası Müteahhit Kârları 
Üretim maliyetleri, müteahhitleri dikili haldeki odun hammadesi için 

işletmelere ödedikleri ihale bedeli ile dikili servetin ürün çeşitlene 
dönüştürülmesi için yaptıkları fiilî masraflar toplamından ibaret olmaktadır. 
İhale bedeli olarak işletmelere ödenen ihale tutarları bilinmekte, ancak yapılan 
fiilî masraflar tam olarak bilinmemektedir. Bu masrafların ne miktarlarda 
olduğunun öğrenilmesi için üretimde bizzat çalışmış işçilerle yapılan 
görüşmelerden, müteahhitlerin üretimi, götürü ya da işletmelerin yaptığı gibi 
parça başına ücretle yaptırdıkları anlaşılmıştır. Verilen ücretlerin ise, 
işletmelerin o yıl ve oralar için verdikleri vahidi fiyatla aynı olduğu 
öğrenilmiştir. Sadece Eskere İşletmesinde yapılan dikili satışta, o tarihte 
işletmeler yeni fiyatlarını açıklamadığı için müteahhidin verdiği fiyat, 
işletmeninkinden düşük olmuştur. İşletme fiyatlarını açıkladığında, işçiler işi 
bitirdiklerinden herhangi bir fiyat farkı talebinde bulunmamışlardır. 

Yapılan hesaplamalarda, müteahhidin yaptığı devirme, soyma, 
bölümlere ayırma ve sürütme masraflarının işletmelerce yapılanın aynısı 
olduğu kabul edilmiştir. 

Müteahhitler ürettikleri ürünün satışını doğrudan rampadan yaptıkları 
için de yükleme, boşaltma masrafı yapmamışlardır. Çizelge 11’de hesaplanan 
fiilî masraflar içerisinde bu masraflar da dahildir. Yani hesaplar, 
müteahhitlerin ürünleri son depoya getirdikleri varsayımına göre yapılmıştır. 

Çıkan ürünlerin piyasa değeri olarak ise, satışın yapıldığı yıla ait 
işletmelerin açık artırmalı ortalama satış fiyatlarına göre 10 no.lu Çizelgede 
hesaplanan değerler esas alınmıştır. 

Bu durumda, çıkan ürünlerin açık artırmalı satış tutarı ile üretim 
maliyeti arasındaki fark müteahhit kârı olarak ortaya çıkmaktadır. Olası 
müteahhit kârlarına bakıldığında, (Çizelge 11), müteahhitlerin dört satış 
işleminde (1, 2, 5, 6) kâr ettikleri, diğer beşinde ise (3, 4, 7, 8 ve 9) zarar 
ettikleri görülmektedir. 

Konuya, müteahhitlerin olası kârları açısından bakıldığında, son depoya 
taşıma, yükleme boşaltma, istif, tasnif ve satış giderleri kadar bir meblağın, 
kârlı satış işlemlerinde kâra ilave edilmesi, zararlı görünen satış işlemlerinde 
ise zarardan düşülmesi gerekmektedir. 
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4.6 Üretimde Kullanılan İşgücü ve İş Aletleri 

4.6.1 Üretimde Kullanılan İşgücü ve Sosyal Güvenlik 
Sorunları 

Dikili olarak satılan ağaçların mamul hale getirilmesi (devirme, soyma, 
bölümlere ayırma ve sürütme) işlerinde, aynı yörede, daha önce bu işlerle 
uğraşmış kesim işçilerinden yararlanılmıştır. İhaleyi alan müteahhit, üretimi, 
bu işçilere götürü olarak ya da parça başına bir ücrette anlaşarak yaptırmıştır. 
Bu uygulamanın, işletmelerin geleneksel olarak yapageldiği vahidi fiyat 
uygulamasından farkı, iki tarafın (müteahhit-işçi) karşılıklı olarak biraraya 
gelerek fiyat konusunda bir pazarlık sonucu anlaşmış olmalarıdır. İşletmelerin 
vahidi fiyat yönteminde, ormanın ve ürün çeşitlerinin durumuna göre fiyat 
hesaplanmakta, daha sonra ilan edilen bu fiyatlarla işe talip olacak kişi yada 
kuruluşlar aranmaktadır. Yani fiyat tek taraflı oluşmaktadır. Böyle olmasına 
rağmen işletmelerin birim başına belirlediği fiyatlar edeta rayiç bedel olarak 
kabul edilmiş, bu nedenle de işçilerle müteahhitler arasındaki pazarlıklar kolayca 
yapılmıştır. 

Üretimde çalışan işçiler, işletmelerden alabildikleri kadar ücreti 
müteahhitlerden de alabildikleri için bir sorun yaratmadan üretim çalışmalarına 
başlamışlardır. Ancak ilerde de değinileceği gibi dikili satışlarla birlikte köylü 
pazar satışı hakları da yok olmaktadır. 

Bilindiği gibi vahidi fiyat ücret biçimiyle çalıştırılan işçiler yasalar 
karşısında işçi sayılmamaktadır. Bu kitle doğal olarak sosyal güvenceye de sahip 
değildir. Dikili satış yapılmasının nedenlerinden birisi de vahidi fiyat sistemi 
nedeniyle sosyal güvenceye kavuşturulamayan orman işçilerinin, ihaleyi alan 
müteahhidin yanında çalıştırılmaları sağlanarak ücretli işçi durumuna 
getirilmeleridir. 

Dikili satışlarda üretimde çalışanların ücretli duruma gelmeleri beklenirken 
bu konuda ne müteahhitlerde ne de çalışanlarda bu yönde bir istek olmamıştır. 
Eskiden beri süregelen alışkanlıkla, üretim, yine vahidi fiyat sistemine benzer bir 
yöntemle ya da götürü olarak gerçekleştirilmiştir. Yani, çalışanların üretim 
içindeki konumları değişmemiştir. Değişen, sadece işveren olmuştur. Daha önce, 
çalışanlar işi işletmelerden alırken, bu uygulamada müteahhitlerden almaya 
başlamışlardır. 

Yürürlükteki iş ve sosyal güvenlik yasaları açısından, müteahhidin 
emrinde üretimde çalışan kişileri parça başına veya götürü usülde ücret ile çalışan 
işçi olarak kabul etmek mümkündür. Sosyal sigortalar yasasının 24.10.1983 tarih 
ve 2934 Sayılı Kanun ile değiştirilen 3/1. a.b maddesi “Özel sektöre ait tarım ve 
orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak” çalışanları sigorta kapsamına almıştır. 
Bu madde hükmüne göre müteahhide ait orman işinde çalışanların sigortalı 
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sayılmaları için hizmet akti gereğince ücret ile çalışmaları yeterli değildir; kamu 
sektöründe çalışanlardan ayrımlı olarak aynı zamanda bu çalışmaların sürekli 
olması koşulu getirilmiştir (Memduh Yelekçi, 1988). 

Halbuki 1977 yılında yürürlüğe giren ve 1983 yılında 2934 Sayılı Yasa ile 
yürürlükten kaldırılan 2100 Sayılı Yasa kamu ve özel sektörde çalışanlar arasında 
böyle bir ayrım gözetmemişti. 

Müteahhidin emrinde, üretim işinde (kesme, tomruklama ve orman dışı 
çıkarma) çalışan işçilerin yasaya göre sigortalı olabilmeleri, ücretle çalışmaları 
yanında yaptıkları işin de sürekli olması koşuluna bağlanmıştır. 1 Ocak 1984 
tarihinde yürürlüğe giren 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 
tanımlar bölümünde (madde 3) Nitelikleri bakımından en çok 30 iş gününden 
fazla süren işleri sürekli iş olarak kabul etmek mümkündür. Bu tanımlamalar 
ışığında üretimde çalışan işçilerin sigortalı olabilmeleri ancak 30 iş gününden 
fazla müteahhidin emrinde çalışmaları ve bununda kanıtlanması koşulu ile 
mümkündür. 

4.6.2 Üretimde Kullanılan İş Aletleri ve Mekanizasyon 
Üretimde kullanılan iş aleti ve ekipmanlarının, daha önce o bölgede 

kullanılan alet ve ekipmanların aynısı olduğu görülmüştür. Üretimin dikili 
olarak ve müteahhitler aracılığı ile yapılması, kullanılan alet ve ekipmanlarda 
herhangi bir değişikliğe veya gelişmeye neden olmamıştır. Bunun en önemli 
nedeni, üretim işlerinin satışa hazır hale getirilmesine kadar olan bütün 
evrelerinin vahidi fiyatla üretim koşullarına alışmış yöre insanlarına 
devredilmiş olmasıdır. Üretimi yapan köylüler daha önce hangi alet ve 
ekipmanı kullanmış ise, aynı alet ve ekipmanları bu üretimlerde de 
kullanmıştır. Müteahhitlerin bu konuda hiç bir katkısı olmamıştır. Çünkü, 
onların emeğini, sahip oldukları üretim araçlarını kullanmaları koşuluyla 
kiralamıştır. Üretimde kullanılan alet ve ekipmanların sahibi ise bizzat 
köylülerdir. 

Orman Genel Müdürlüğünün, üretimi, dikili satış yoluyla müteahhitlere 
yaptırırken bir dizi beklentileri bulunmaktadır. Bunların bir tanesi de, 
müteahhitler, birinci derecede kâr amacıyla çalışacaklarından üretim 
maliyetini düşürecek bir takım önlemlere başvuracağı beklentisidir. Bu 
önlemlerin başında da mekanizasyon gelmektedir. Daha gelişmiş alet ve 
makinaların kullanılmasının üretim maliyetlerinin düşürülmesinde en önemli 
etken olduğu bilinmektedir. Bu gerçek bilindiği halde, önceki üretimlerde bu 
güne değin fazla bir gelişme sağlanamamıştır. Günümüzde yapılan üretimin 
20 yıl önce yapılandan fazlaca bir farkı yoktur. Olmaması da doğaldır. Çünkü 
o yıllardan bu yana kullanılan alet ve makinalarda önemli bir değişiklik 
olmamıştır. 
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Mekanizasyonda yeterli bir gelişme sağlanamamasının başlıca nedeni 
olarak, vahidi fiyat sistemi gösterilmektedir. Bu sisteme göre, kesilecek 
ağaçlar işaretlenmekte, ürün çeşitlerine göre üretim fiyatları tek taraflı olarak 
ürün sahibi işletmeler tarafından vahidi fiyat kararlarıyla belirlenmekte ve ilan 
edilmekte, daha sonra, işaretlenmiş olan ağaçlar, bu fiyatlara razı olan 
köylülere dağıtılarak üretim yaptırılmaktadır. Dağıtım yapılırken üretimi 
yapacak kişilerde yeterlilik aranmaktadır. Çoğu zaman bu dağıtımı köylüler 
ya da kooperatifler kendi aralarında yapmaktadırlar. 

İşletmelerin üretim miktarları, o yöredeki orman köylülerinin işgücü 
potansiyellerinin çok gerisinde olduğundan üretim çok küçük parçalara 
ayrılarak yaptırılmaktadır. Örneğin 300 m3 lük bir makta 10-15 kişi arasında 
paylaşılmaktadır. Böyle olunca, çok küçük miktarlarda üretim yapan kişilerin 
teknoloji gelişmeleri, daha donalımlı alet ve makinaları kullanmaları olanaksız 
hale gelmektedir. 

Köylülerin bir araya gelerek kurdukları kooperatifler de üye sayılarının 
çok olması ve her yıl elde edilen geliri bölüşmek zorunda kalmaları nedeniyle 
yeterli sermaye birikimini yapamadıklarından mekanizasyonda gelişme 
sağlayamamaktadır. 

Devlet ormancılığına geçişi sağlayan 3116 sayılı yasanın çıkışından bu 
yana uygulamaya giren bütün orman yasalarında, ormanlarda yapılacak 
üretimin, o yörede yaşayan orman ya da orman kenarı köylerinde yaşayanlara 
yaptırılmasını teşvik eden maddeler bulunmaktadır. Hatta bunlara başka 
maddelerle bir takım haklar da (köylü pazar satışı, zati ihtiyaçlar vb.) 
tanınmaktadır. Gerçi yasalarda “üretim vahidi fiyat yoluyla yaptırılır” diye bir 
hüküm yoktur ama yasaların, üretimi orman ya da orman kenarı köylerinde 
yaşayanlara yaptırılmasına ilişkin maddeleriyle, bu işe gereğinden fazla 
insanın talip olması vahidi fiyat sisteminin ortaya çıkmasına ve yönetmelik 
hükümleri arasına girmesine neden olmuştur. 

Üretimin dikili satış yoluyla müteahhitlere yaptırılması, yasanın orman 
ve orman kenarı köylülerine tanıdığı önceliği ve haklardan bazılarını ortadan 
kaldırmaktadır. Bu duruma göre, başka bir yöreden de olsa bir müteahhit her 
hangi bir yerde ihaleye katılarak üretimi üstlenebilmektedir. Yine 
müteahhidin ürettiği ürünlerde köylü pazar satışı hakkı kaybolmaktadır. Yani 
müteahhitlik sistemine geçişle üretim maliyetinin artmasına neden olan bu 
unsurlar otomatikman elemine edilmiş olmaktadır. Müteahhitlik sistemine 
geçiş ne ölçüde yasaldır? Bunu şimdilik bir kenara bırakıp, mekanizasyonun 
önünde bir engel gibi duran bu unsurların yok edilmesiyle, mekanizasyonda 
nasıl bir gelişme sağlanmıştır? Buna bakalım: 
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Daha öncede denildiği gibi, müteahhit ihaleyi aldıktan sonra aynı 
yörede bu işi daha önce yapan köylülerle anlaşarak üretim işlerini onlara 
yaptırmıştır. Müteahhit daha çok üretimin yapılacağı süre ile çıkmasını 
istediği ürün çeşitlerinin belirlenmesinde etkili olmuş, üretimin diğer 
evrelerindeki işler için insiyatifı üretim işini verdiği kişilere bırakmıştır. işi, 
götürü veya parça başına ücretle yaptırdığı için devirme, soyma, budama, 
sürütme ve istifleme gibi işlere müdahele etmemiştir. Zaman zaman üretim 
yerine gelmiş, bu daha çok üretilen malların satışı için olmuştur. 

Üretimde çalışanlar ise, üretimi, kendi olanaklarıyla, bir başka deyişle 
daha önce kendileri için yaptıkları üretimde kullandıkları alet, makina ve 
hayvanları kullanarak yapmışlardır. Devirme ve bölme işlerinde motorlu 
testere, kabuk soyma ve ince odunların bölünmesinde balta, budamada 
motorlu testere ve balta, sürütmede katır, traktör, zincir ve kanca, taşımada 
(yakacak odun için) katır kullanılmıştır. Görüldüğü gibi kendisinden vinç, 
çekici vb. modern aletler kullanması beklenen müteahhitler üretim işini 
köylülere bıraktıklarından bu tür aletlerin kullanılması sözkonusu olmamıştır. 
Hatta, fazla kalın olmayan çaplarda çok daha verimli olduğu bilinen kabuk 
soyma demiri dahi kullanılmamıştır. 

4.7. Orman Yasalarında Dikili Satışların Yeri 
Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimatın ilanına kadar geçen devrede, 

ormanların bakımı, yetiştirilmesi ile faydalanmayı düzenleyen ve kontrol 
altına alan mevzuata rastlanmamaktadır. Bu zamanda çok az sayıda Sarayın 
ve ordunun ihtiyaçlarını gidermek amacı ile yayınlanmış ferman ve 
kanunnamelere rastlanmaktadır (M. Diker, 1947). 

Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik ve askeri yapısının giderek 
bozulmaya başlaması, yönetimi doğal kaynaklara yöneltmiş ve bu bağlamda 
ormanlardan gelir sağlamak amacıyla Tanzimattan sonra yasal düzenlemelere 
gidilmiştir. 

1869 tarihli Orman Nizamnâmesi cibali mübaha ormanlanın devlet 
ormanı kapsamına almış ve devlet ormanlarından ticari amaçla faydalanmada 
“Orman Hakkı” adındaki bir ücret ödeme koşulunu getirmiştir. 

1893-1920 yılları incelendiğinde bu devrede ormanların ağşar (öşür) 
dizgisiyle büyük ölçüde satıldığı görülmektedir. Hazineye gelir sağlamak 
amacıyla ormanlar kısa ve uzun süreli ihale ile satılmıştır. 

Cumhuriyet devrinde savaş sonrası yine ekonomik nedenlerle, yalnız 
hazineye gelir sağlamak amacıyla, ormanların mutlakiyet ve meşrutiyet 
devrinde olduğu gibi kısa ve uzun sürelerle yerli ve yabancı özel sektöre 
satıldığı görülmektedir. 
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Devlet ormanların ihale ile satılması sonucu ormanlarda meydana gelen 
yıkım ve zarar Cumhuriyet hükümetleri tarafından görülmüş ve buna tepki 
olarak 1937 yılında 3116 sayılı yasa yürürlüğe girmiştir. 

Dikiliden ağaç satılması yönünden 3116 sayılı yasa incelendiğinde, 
ormandan parasız intifa hakkının kaldırıldığı ancak göçmenlere ve doğal 
afetlerden zarar görenlere bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlar Kurulu 
Kararı ile zati ihtiyaçları için (ev, ahır, samanlık) kerestelik ağaç verilmesine 
imkan verdiği görülmektedir (madde 17). Yine yasanın 18. maddeside orman 
içinde veya orman sınırında (köy ortasından ormana mesafesi 5 km) bulunan 
köyler halkına zati ihtiyaçları için 114 tarife bedeli karşılığı kerestelik ağaç 
verilir denmektedir. 

İlgili yasanın orman ürünlerinin satışını düzenleyen 20. maddesinde 
“Ormandan çıkarılan kerestelik emval ve yakacak odunlar artırma ile 
satılır..........” ifadesi yer almaktadır. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
ihalesi yapılmış olan Devlet ormanlarının satışlarına yasanın geçici 5. 
maddesinde “Bu kanunun yürülüğe girdiği tarihten evel sözleşme ile işletilmeleri 
gerçek ve tüzel kişilere verilmiş olan Devlet ormanlarını işletme hakkı (sözleşme 
daha önce sona ermiyorsa) Bakanlar Kurulu kararı ile 10 sene kadar 
uzatılabilir...........” denilmekle açıklık getirilmiştir. 

3116 sayılı yasanın dikiliden ağaç satışına olanak tanıyan bir diğer 
maddesi geçici 6. maddesi olup “Devlet işletmelerinin kurulmadığı yerlerde 
ülkenin veya o yörenin kereste veya yakacak odun ihtiyacı dikkate alınarak 
tahammülü musait ormanlardan geçici plan ve raporlarla ve kısa süreli 
sözleşmelerle kerestelik ve yakacak odunluk ağaç satışına; yine aynı madde 
maden ocaklarının direk, resmi dairelerin telefon, telgraf direkleri travers, köprü 
ve tünel ihtiyaçları için tahammülü müsait ormanlardan tarife bedeliyle ağaç 
satışına.........” imkan vermiştir. Yine yasanın geçici 7. maddesinde “Devlet 
işletmelerinin henüz kurulmadığı yerlerde yasanın 18. maddesi birinci fıkrası ve 
19. maddesinde belirtilen şahıslara o maddelerde gösterilen bedel üzerinden 
kerestelik veya odunluk ağaç verilmesine, yine 18. maddenin ikinci fıkrasındaki 
yazılı şahıslara açık artırma ile kerestelik veya mahrukat için ağaç satılmasına” 
olanak verilmiştir. 

1952 yılında yürürlüğe giren Orman İşletmeleri ve Döner Sermaye 
Talimatnamesinin satışlarla ilgili 26. maddesinde “İşletme Müdürlüğünce istihsal 
edilen orman mahsullerinin piyasa satışlarında artırma esastır.........” ifadesi yer 
almıştır. 3116 sayılı yasayı 1956 yılında yürürlükten kaldıran ve halen yürürlükte 
olan 6831 sayılı yasanın 30. maddesinde “Orman mahsullerinin piyasa 
satışlarında açık artırma esastır.........” ifadesinin aynen yer aldığı görülmektedir. 
3116 sayılı yasada olduğu gibi 6831 sayılı yasanın 31. maddesinde hak 
sahiplerine 1/10 tarife bedeli üzerinden ağaç satışına yine köyler halkının 
müşterek ihtiyaçları için bedelsiz ağaç verilmesine, 33. maddesinde ise göçmen 
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ve iskana tabi tutulan ve doğal afetlerden zarar gören köyler halkına bir defaya 
mahsus bedelsiz kerestelik ağaç verilmesine yasanın izin verdiği görülmüştür. 
Ancak 1983 yılında yürürlüğe giren 2896 sayılı yasanın 31, 32 ve 33. 
maddelerdeki dikiliden ağaç verilir hükmünü iptal ettiği görülmektedir. 

Sonuç olarak 1937 tarihinden önce yalnız maliyeye gelir sağlamak 
amacıyla Devlet ormanlarının satıldığını ve bu uygulamaya tepki olarak çıkarılan 
3116 sayılı yasa ile dikili ağaç satışlarının sınırlandırıldığını ve satış işleminde 
ormanlardan Devlet tarafından istihsal edilen emvalin (kerestelik, yakacak) 
satılmasının gaye edinildiğini (Madde 20) söylemek mümkündür. Uygulanmakta. 
olan Orman Yasası (6831) ve Döner Sermaye Yönetmeliğinin satışlarla ilgili 
maddeleri incelendiğinde üretim sonucu elde edilen orman ürünlerinin nasıl 
satılacağından bahsedildiği, dikiliden ağaç satışının ise hiç konu edilmediği 
görülmektedir. 
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5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

5.1. Dikili Açık Artırmalı Satışlarda Üretilen Ürün Çeşitleri 
Kızılçam ormanlarından elde edilen başlıca ürün çeşitlerinin, her 

sınıftan ve boydan tomruk, tel direk, maden direği, sanayi odunu, lif yonga 
odunu, kağıtlık odun ve sırık olduğu, işletmelerin daha önce yaptıkları 
üretimlerden bilinmektedir. İşletmeler üretimi yaparlarken her türlü ürünü, 
mevcut dikili hacımdan azami ölçüde faydalanacak biçimde planlarlar. Piyasa 
değeri yüksek olan ürün çeşitlerinin piyasa değeri düşük olan ürün çeşitlerine 
dönüştürülmemesine özen gösterirler. Fakat iyi bir pazar araştırması 
yapamadıklarından hangi ürün çeşidinin üretilmesine öncelik tanınacağı 
konusunda daima kararsız kalırlar. Bir önceki yılda, ürün çeşitlerine olan 
talebi ölçü alarak üretimlerini sürdürürler. Oysa ürünlerin piyasa değerinin 
belirlenmesinde o anda ya da o periyotta ve o yörede ürün çeşitlerine olan 
talep de etkili olmaktadır. Gerçi tomruk fiyatları diğer ürün çeşitlerinin daima 
üzerinde seyreder ama, direk, sanayi odunu, lif yonga ve kağıtlık odun 
fiyatları arasındaki fark zaman zaman açılıp kapanabilmektedir. 

Müteahhitler eliyle yapılan üretimlerde bu gerçek daima gözönünde 
bulundurulmuştur. Üretimle birlikte ürettikleri ürünlerin pazarlanmasını 
yapmaya başlamışlar ve karşılarına çıkan ilk müşterilerin istediği ürün 
çeşitlerini üretmeye yönelmişlerdir. Böyle olunca da, çeşitli ürün çıkacağı 
tahmin edilerek bedeli hesaplanan, satın aldıkları dikili servetten, 
tahminlerden oldukça farklı miktarlarda üretimler yapılmıştır. Piyasa 
koşullarının öylesine etkisi altında kalmışlar ki, dikili servetten ürün çeşitleri 
itibariyle azami yararlanma, yani, çıkabilecek ürün çeşitlerinden en fazla 
üretme ilkesini gözardı etmişlerdir. 

Elbette müteahhitleri böyle davranmaya zorlayan başka nedenlerde 
vardır. Örneğin böyle bir işe ilk defa giriyor olmaları, yaptıkları işe yeterli 
sermaye ayırmamaları nedeniyle ürettikleri ürünü depolayamadan satmak 
zorunda kalmaları, işçi ücretlerini zamanında ödeyebilmek için ürünlerini en 
kısa zamanda paraya dönüştürmek zorunda olmaları gibi nedenler, böyle 
davranmalarını zorunlu hale getirmiştir. 

Bir meşcereden üretilmesi gereken ürün çeşitlerinin belirlenmesinde 
pazar koşulları, daha da önemlisi meşcere içerisindeki ağaçların çap 
gruplarına dağılımı ve kaliteleri etkilidir. Meşceredeki ağaçların ortalama 
çaplarında 5-6 cm lik azalma ya da çoğalma, çıkacak ürün çeşitlerini önemli 
derecede etkiler. Örneğin göğüs çapı 30 cm olan bir Kızılçamda tomruk oranı 
% 16,1 iken çapı 6 cm artırdığımızda bu oran %30,5’e çıkmaktadır (Sun, Eren 
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ve Orpak, 1978). Müdahale görmemiş ve sıklıkta büyümüş ya da geç mutedil 
aralamalar görülmüş meşçelerde tel direk, maden direk gibi ürün çeşitleri ön 
plana çıkar. Seyrek meşcerelerde gövdelerin cılız ve budaklı oluşu nedeniyle 
daha düşük değerli ürünler elde edilir (Kalıpsız, 1982). 

Çap kademelerindeki dağılımlarda oldukça farklılıklar görülmesine 
karşın ki, bu ürün çeşitleri tablosuna göre yapılan tahminlerde çok açık bir 
şekilde göıülmektedir (Çizelge 8). Üretim sonuçlarına bakarak bu farkı 
görmek olanaksızdır. 

Müteahhit eliyle yapılan üretimlerde elde edilen ürün çeşitlerinde 
önemli bir değişiklik olmamış, piyasanın talep ettiği yeni ürün çeşitlerı ortaya 
çıkmamıştır. Örneğin ürünlerini pazarlayacakları imalathanelerle ilişkiye 
geçerek, onların imalatına uygun çap ve boylarda üretim yapmaya 
yönelebilirler. Oysa elde ettikleri ürünler, işletmelerin ürettikleri boyutlarda 
olmuştur. Üstelik, tel direk, maden direk, lif longa odunu, kağıtlık odun gibi 
sanayide kullanılabilecek ürün çeşitleri bazı satış işlemlerinde ya hiç 
üretilmemiş ya da çok az miktarlarda üretilmiştir. 

Bütün bunlardan, müteahhitlerin de, işletmelerde olduğu gibi 
üretimlerini iyi bir piyasa araştırması yapmadan veya yapamadan 
gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. 

5.2. Dikili Açık Artırmalı Satışlarda Dikili Hacımdan Elde 
Edilen Ürün Miktarları 

Orman Genel Müdürlüğünün öteden beri süregelen sorunlarından birisi, 
dikili kabuklu hacımdan yeterli verimlilikte faydalanılamayışıdır. Üretimin 
devirme, bölümlere ayırma, bölmeden çıkarma, yükleme, boşaltma ve 
istifleme aşamalarında bir dizi üretim kayıpları olmaktadır. Bu üretim 
kayıplarının yanında, satış değerine göre üretim maliyeti yüksek olan bazı 
ürünlerin (sanayi odunu, lif longa odunu vb.) ormanda terkedilmesi yani 
herhangi bir ürün çeşidine dönüştürülmeden ormanda bırakılması 
sözkonusudur. 

İşçilik ve üretimde kullanılan teknoloji gereği meydana gelen üretim 
kayıpları, aynı ya da benzer teknolojiler kullanılması nedeniyle Türkiye’nin 
her yerinde varolan kayıplardır. Bu kayıpların %15-20 düzeylerine kadar 
çıktığı bilinmektedir. 1980 yılındaki fiyatlara ve üretim miktarlarına göre 
yapılan bir hesaplamada bu kaybın parasal değeri 10.518.746.000 TL.’dır 
(Ekiz, 1980). Gerçi bu miktarların içerisinde 1,8 milyar TL zamanında 
pazarlayamamadan doğan kayıp da bulunmaktadır. Ancak bu miktarın 
düşülmesi durumunda bile üretim sırasında meydana gelen kayıpların önemi 
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azalmamaktadır. III. Sınıf tomruğun 5.000-8.000 TL. dolayında satıldığı bir 
dönemde bir m3 üretimde 869 TL. gibi kayıp önemli bir kayıptır. 

Ürünün dağınık halde bulunması, çıkarılması güç olan yerde olması 
gibi üretim maliyeti yüksek, odun hammaddesinin ormanda bırakılması ikinci 
kayıp grubunu oluşturmaktadır. Daha çok ekonomik gerekçelerle ortaya çıkan 
bu türden kayıplar Ege ve Akdeniz Kızılçam ormanlarında pek fazla görülen 
bir durum değildir. Ürün olabilecek nitelikte odun hammaddesi makta 
içerisinde bırakılmamaktadır. Özellikle çalışma alanımızı oluşturan boşaltma 
kesimlerinin yapıldığı yerlerde terkedilmiş ürün kalmamaktadır. 
Gençleştirmenin tekniği gereği bu sahalar, kesimciler içerisinde çıktıktan 
sonra tekrar elden geçirilmektedir. Üretim artıkları bile belirli yerlere 
toplanmakta ya da serilmektedir. 

Bir meşcerede kesilecek ağaçların hacimi, ölçüm kolaylığı nedeniyle 
kabuklu olarak hesaplanmaktadır. Ürünlerin büyük çoğunluğu ise kabuksuz 
bir şekilde üretilmektedir. Bu durumda, ortaya çıkan ürünlerin hacımlarının 
toplamı, dikili hacımdan, soyulan kabukların hacmı kadar eksik olması 
gerekmektedir. Yani,  

Ürün Miktarı= Dikili Kabuklu Hacım-Kabuk 
olmaktadır. Kabuğuyla birlikte üretilen ürünler, yakacak odun, kağıtlık 

odun ve lif yongadır. Bu ürünler ağacın kabuğunun en ince olduğu 
yerlerinden üretildiği için çok az miktarda kabuk ihtiva ederler. İhmal edilerek 
değerlendirme yapılması durumunda bizleri fazlaca yanıltmayacağı 
söylenebilir. 

Dikili kabuklu hacımlar içerisindeki kabuk payını meşceredeki 
ağaçların çap kademelerine dağılışı belirlemektedir. Bu paylar ince çaplı 
ağaçlarda % 30 düzeyinde olup, çaplar kalınlaştıkça % 10’a kadar 
düşebilmektedir. Kabuk paylarını ortalama çapa ve birim alana (ha) göre 
veren tabloda da durum farksızdır. Çalışmamızda kabuk payları her satış 
işlemi için tek ağaca göre hesaplanmış ve % 13,40 ile 19,43 arasında değerler 
bulunmuştur (Çizelge 8). Tahminler ise % 8 ila 12 arasında yapılmıştır. 

Eğer dikili hacım sağlıklı olarak belirlenmiş ise bu üreticinin dikili 
kabuklu hacımdan alacağı en fazla ürün miktarının, dikili kabuklu hacımdan, 
soyup da değerlendirmeden ormanda bıraktığı kabuk hacmi kadar eksik 
olması gerekir. Eğer bundan daha az ürün alınmış ise üretim kaybı 
sözkonusudur. Fazla alınmış ise, hacımlandırmaya dahil olmayan ağaçların da 
kesilmiş olabileceği yargısına varılabilir. 

Uygulamada çapı 20 cm’den daha küçük ağaçlar dikili ağaç 
zabıtnamesine geçilmemekte, dolayısıyla kütük numarası almamaktadırlar. 
Bunların sayıları bir çetelede belirlenmektedir. Kütük numaraları olmadığı 



 57

için bunlardan çıkan ürünlerin hangi ağaca ait olduğu bilinmemekte ve 
karışıklığa neden olmaktadır. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünün talimatında 
belirtilmesine rağmen meşcere içerisinde yer alan ve çoğunluklu yakacak 
odun veren meşe, sandal vb. ağaç ve ağaççıklarla değerlendirmeye girmeyen 
alt tabaka fertlerinin hacımları tahminler içerisine alınmamaktadır. Bu türden 
materyallerden elde edilen ürünler diğerine karıştığından zaman zaman 
çıkması gerekenden daha fazla ürün elde edildiği görülmektedir. Üzerinde 
çalıştığımız dokuz adet satış işleminin tümünde bu durumla karşılaşılmıştır. 

Dikili hacımla ürünlerin hacımları arasındaki fark, dikili hacmın 
sağlıklı belirlenememesinden de kaynaklanabilmektedir. Gerçek hacımları 
verebilen hacım tabloları hazırlamak gerçekten güç hatta olanaksız gibidir. Bu 
nedenle hacım tablolarının kullanılmasında % 10-15 dolaylarında hatalar 
kabul edilebilmektedir. Bunun üzerine doğacak hataların nelerden 
kaynaklandığını bulmak gerekmektedir. Aksi halde, kullanılmaları büyük 
sakıncalar yaratmaktadır. 

Üretim yapılan dokuz dikili satış işleminin tümünde, kabuk payları 
dikkate alınmadığı halde, ürün miktarlarının dikili hacmi geçtiği görülmüştür 
(Çizelge 5 ve 10). Bunlardan sadece 4 no.lu satışta % 99,41 lik bir 
gerçekleşme olmuştur. Oysa bu satışın dikili hacminde % 11 oranında kabuk 
olduğu tahmin edilmiştir.Bu oran, ürün çeşitleri tablosuna dayanarak 
yaptığımız hesaba göre % 16,18 dir. En verimli çalışılması durumunda bu 
satış işleminde üretilmesi gereken ürün miktarının 630,266 m3 olması 
gerekirdi. Oysa 746,762 m3 ürün elde edilmiştir. Diğer satış işlemlerinin 
hepsinde elde edilen ürün miktarları dikili satış hacımlarının, çeşitli oranlarda, 
üzerinde olmuştur (Bak bölüm 4.4.2). Tablo 5’de ürün miktarları ve bunların 
dikili hacımlara oranları yine kabuk payı dikkate alınmaksızın verilmiştir. 

Dokuz satış işleminde satışa çıkarılan 10.829,822 m3 lük dikili kabuklu 
ağaç hacminden 13.471,131 m3 kabuksuz ürün elde edilmiştir. Oysa ürün 
kayıbına yol açmadan, bu miktardaki dikili kabuklu hacımdan ancak 
9.152,670 m3 ürün çıkarılabilmesi gerekirdi. Çünkü tüm dikili hacımlarda 
toplam 1.677,126 m3 kabuk bulunmaktadır. Dikili ağaç hacım tablolarının % 
10 dolayında hatalı olduğunu ve hatanın da sürekli aynı yönde olduğunu 
kabul etsek bile elde edilen ürünün dikili hacmı en fazla 900-1.000 m3 
dolayında geçmesi gerekirdi. Oysa çıkan ürün toplamı dikili hacım 
toplamından 2.641,309 m3, çıkması tahmin edilen üründen ise (kabuk payı 
düşüldükten sonra) 4.318,461 m3 daha fazladır. 

Bunu daha değişik bir şekilde ifade etmek gerekirse şöyle söylenebilir: 
Tüm satışlardaki dikili hacımlarda ortalama % 15 kabuk olduğu varsayılırsa, 
13.471,131 m3 ürün elde edebilmek için 15.491,800 m3 dolayında ağaç 
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kesilmesi gerektiği, uygulamada da büyük bir olasılıkla böyle olduğu 
söylenebilir. Bu, satışa sunulan dikili hacmin yarısı kadar daha fazladan ağaç 
kesildiğini göstermektedir. Orman işletmelerinin bu yüzden büyük kayıpları 
olmuştur. 

Ürünlerin dikili hacımdan fazla oluşu, dikili hacmin sağlıklı olarak 
hesaplanmamasından da olabilir. Fakat bunun artı ve eksi yönlerde çıkması 
gerekirdi. Fark satış işleminin tümünde aynı yönde çıkmıştır. Hiç değilse iki 
veya üç satışta. hatanın ters yönü çıkması gerekirdi. Sadece 4 no.lu satışta 
dikili satış hacmi ile ürün miktarları birbirine yakın değerler olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Ürünlerin dikili hacımlarından fazla çıkışın nedenini daha iyi 
anlayabilmeleri için dikili hacımlar bir de çift girişli hacım tablosu 
kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerler yine 4 no.lu satışın dışında 
tek girişli hacım tablosuna göre hesaplananlardan daha fazla çıkmıştır. Buna 
karşılık ürünlerin hacımları toplamından yine eksik olmuştur. Tek girişli 
hacım tablosuna göre hesaplanan, yani ihaleye sunulan dikili hacım miktarı ile 
ürün miktarları arasında görülen 2.641,309 m3 lük fark, hacmin çift girişli 
hacım tablosuna dayanarak hesaplanması durumunda 737,255 m3’e 
düşmektedir (Çizelge 10). 

Bu sonuçlardan da anlaşılmaktadır ki, tek girişli hacım tabloları, 
meşcereye uygunlukları test edilmeden, özellikle bu türden işlerde 
kullanılmaları büyük sakıncalar yaratmaktadır. Şayet ihaleler hazırlanırken 
hacımlandırmalar çift girişli hacım tablosuna göre hesaplanmış olsa idi dikili 
kabuklu hacım 10.829,822 m3 değil de 12.733,836 m3 hesaplanmış olacak ve 
aradaki fark olan 1904,014 m3 lük dikili servetin ihale tutarları da 
müteahhitlerden tahsil edilmiş olacaktı. 

5.3 Dikili Açık Artırmalı Satışlarda Üretilen Ürünlerin 
Kaliteleri 

Dikili hacmin miktarı sabit kalmak koşuluyla bir meşcereden daha 
kaliteli ürünler elde edilerek ya da piyasa değeri daha yüksek ürün çeşitleri 
üretilerek o dikili servetten daha yüksek gelir getirecek şekilde yararlanmak 
mümkündür. Satış sırasında ürün çeşitlerinin ve bunların kalite sınıflarının 
fiyatları, çeşide ve kaliteye bağlı olarak değer kazanmaktadır. 

Ürün çeşitlerinin ve kalitelerinin birim fiyatları yerine fiyat 
endekslerine bakarak karşılaştırma yapmak daha tutarlı olmaktadır (Kalıpsız, 
1966). Odunun kalite sınırlarına göre fiyat farklılıkları bir örnek olarak 
Çizelge 12’de verilmiştir. Burada, kaliteli odun üretmenin önemi 
görülmektedir. 
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Tablo 12’de görüldüğü gibi ürün çeşitlerinin fiyatları birbirlerinden 
oldukça farklıdırlar. Özellikle ikinci sütunda görülen ürün çeşitlerinin, üretim 
sırasında, birbirlerine karışma olasılığı yüksektir. Yine aynı şekilde birinci 
sütunda yer alan ürün çeşitleri, devirme, soyma, bölümlere ayırma ve 
bölmeden çıkarma işlemleri sırasında yapılacak hatalar yüzünden değeri daha 
düşük ürün çeşitlerine dönüşebilmektedir. İşletmelerin vahidi fiyatla 
yaptırdıkları üretimler sırasında bu dönüşümlerin olduğu bilinmektedir. Odun 
hammaddesini ürüne dönüştüren kişilerle ürünün sahibi aynı kişiler 
olmadığından ve yine ürün sahibinin yeterli denetimi sağlayamaması bu 
oluşuma neden olmaktadır. 

Bu olumsuzluğun müteahhitlik sistemiyle ortadan kalkacağı ya da en 
aza ineceği tahmin edilmektedir. Müteahhitler birinci derecede en yüksek kâr 
etmeyi amaçlayacaklarından böyle bir tahmin yerinde olmaktadır. Ancak 
yapılan uygulamalar sonunda bunun gerçekleşmediği, hatta gerçekleşme bir 
yana, kalitesiz ürünlere dönüşümün daha da arttığı görülmüştür. 

Çizelge 8’de farklı iki şekilde yapılan tahminle elde edilen ürünlerin 
oranları, Çizelge 9’da da muhammen bedelin hesabında yapılan tahminlerle 
elde edilen ürün miktarları görülmektedir. 

Müteahhitler, ihaleye katılıp dikili serveti satın alırlarken işletmelerin, 
kendilerine sattıkları hammadde içerisinde II. sınıf tomruk bulunduğunu 
varsaydıkları ve fiyatı da ona göre belirlediklerini bildikleri halde üretim 
sırasında bu ürünlerden üretmek için hiç çaba sarfetmemişlerdir. Aynı durum 
tel direk, maden direk, sanayi odunu, lif yonga odunu ve kağıtlık odun için de 
söz konusudur. 

Çizelge 8 ve 9’un ayrıntılı bir şekilde incelenmesinden de anlaşılacağı 
gibi müteahhitler , kaliteli ürün üreterek kazançlarını çoğaltmak yerine, 
Çizelge 9’un son satırında yer alan genel toplamlardan da anlaşılacağı gibi, 
daha çok, hacmin eksik hesaplanmasından yararlanarak bunu gerçekleştirmeyi 
tercih etmişlerdir. 

Yine Çizelge 11 incelendiğinde, satın aldıkları dikili hacımlardan çok 
daha fazla kesim yapmış olmalarına rağmen 1 ve 2 no.lu satışın dışında öyle 
önemli bir kâr yapmadıklan hatta zarar ettikleri anlaşılmaktadır. Bunun en 
önemli nedeni, kaliteli ürün elde etmeyi amaçlamamış ya da başaramamış 
olmalarıdır. 

Müteahhitlerin kaliteli ürün elde etmeye yönelmeyişlerinin pek çok 
nedeni vardır. Bunlar üzerinde fıkir yürütmek çalışmamızın kapsamı dışında 
kaldığından, burada sadece, kaliteli ürün almaya yönelik mekanizmalar 
kurmak girişiminde bulunmadıklarını belirtmekle yetinilmiştir. 
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5.4 Dikili Açık Artırmalı Satışlarda Üretilen Yakacak ve 
Yapacak Odun Oranları 

Yapılan üretimlerin kaliteli olup olmadıklarının belirlenmesinde 
üretilen yapacak ve yakacak odunların miktar ve oranları önem taşımaktadır. 
Gövde odunundan tümüyle yapacak odun, dal odunundan da olabildiğince 
sanayide kullanılabilecek türden ürün çeşidi elde etmek kaliteli üretimin 
gereğidir. Bunun gerçekleşmesi her yerde mümkün olmayabilir. Meşceredeki 
ağaçların kalitesi bazı durumlarda böyle bir üretime fırsat tanımayabilir. 
Özellikle Kızılçam meşcereleri, diğer çam türlerine oranla daha az kaliteli 
odunlar veren bireylerden oluştuğu için daha az miktarlarda kaliteli odun 
verirler. Bu nedenle de üreticilerde kaliteli ürünler elde etmeyi amaçlayan 
eğilimler pek göıülmez. Oysa, her yerde olmasa bile pekçok yerde kaliteli 
ürünler almaya uygun Kızılçam meşcereleri bulunmaktadır. Hatta bazı 
Karaçam ve Sarıçam meşcerelerinden daha kaliteli bireylerden oluşmuş 
Kızılçam meşcerelerine rastlamak mümkündür. Böyle meşcerelerden çok 
yüksek oranlarda yapacak odun üretimi gerçekleştirilebilir. Buna karşılık 
tersine olan durumlar da sözkonusudur. Yakacak odun oranının yüksek, 
yapacak odun oranının ise düşük olduğu meşcere bileşimleri de vardır. 

Bu iki ekstrem durum bir yana bırakılırsa ki, Kızılçam ormanlarının çok 
büyük bir bölümü bu iki ekstrem arasında yer alır, buralardaki ürün miktarı, 
zaman zaman yapacak odun zaman zaman da yakacak odun lehine görüntüler 
arzeder. İşte bu meşcerelerde, yapacak ve yakacak odun miktarlarının 
belirlenmesinde üretimde çalışanların rolü çok önem taşır. Örneğin, yapacak 
odun oranı % 70 olması gerekirken % 50’ye düşebilir. Bu, önemli bir değer 
kaybıdır. Tersine olan durumlarda ise değer kazancı söz konusudur. Üzerinde 
çalıştığımız dokuz adet satış işlemi bu türden olasılıklara fırsat veren 
meşcerelerde gerçekleştirilmiştir. 

Satış işlemlerinde tahmin edilen yakacak odun miktarları ve bunların 
dikili kabuklu hacım içerisindeki payları Çizelge 13’de görülmektedir. Satış 
işlemlerinin tümünde elde edilen yakacak odun miktarları tahminlerin üzerine 
çıkmıştır. Bunun bir önemli nedeni, kabul etmek gerekir ki, tahminlerin düşük 
tutulmasından ileri gelmiştir. İhalelerde yakacak odun oranı % 9-10 olarak 
tahmin edilmiştir. Bu oranlar belki, Kızılçamın optimum yetişme muhitlerinde 
ve önceden çok iyi bakım müdahalesi görmüş meşcereler için uygun olarak 
kabul edilebilir. Ancak uygulamanın yapıldığı yerler için bunu söylemek 
olanaksızdır. Nitekim ürün çeşitleri tablosuna göre bizim yaptığımız 
tahminler, bu miktarların yaklaşık iki katı düzeyindedir (Çizelge 8). Sadece 6 
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no.lu satışta % 20’lik bir tahmin yapılmıştır. Bu satışın tabloya göre yapılan 
tahmini de % 22,13’tür. 

Bir meşcereden elde edilecek yakacak ve yapacak odun miktarı veya oranı 
o meşcerenin iç yapısına ve daha önce gördüğü bakım kesimlerinin şekil ve 
şiddetine bağlı olduğu halde, 6 no.lu satış işleminin dışındakilerin tümünde, 
yakacak odun oranının % 9-10 gibi sabit bir rakamla tahmin edilmesi yapılan işin 
biraz da klişileştirilmesinden ileri gelmektedir. Dokuz ayrı yerde yapılan 
kesimlerin tümünde yakacak odunların payının Aynı oranda olması neredeyse 
olanaksızdır. 

Yakacak odunların dikili kabuklu hacım içerisindeki paylarının yüksek 
oluşunun bir nedeni de, üretim sırasmda, kaliteli odun üretmek için yeterli özen 
gösterilmemesidir. Şekil 3’de ve Çizelge 13’de görüldüğü gibi elde edilen odun 
miktarları her iki şekilde tahmin edilen yakacak odun miktarlarından oldukça 
fazladır. Bu fazlalığın bir bölümü biraz önce yukarıda da değinildiği gibi 
tahminin azlığından kaynaklanmaktadır. Fakat bu fazlalık eksik yapılan tahmini 
iki katına çıkaran ikinci tahminden de oldukça farklıdır. İşte bu farklılık üretimin 
yapılması sırasında standardizasyon kurallarına uyulmadığından ileri 
gelmektedir. 

Dokuz satış işleminin tümü için bir değerlendirme yapmak gerekirse, 
2.371,616 m3 tahmin edilmesi gereken yakacak odunun 1083,982 m3 tahmin 
edildiği, buna karşılık 5591,000 m3 üretildiği görülmektedir. Ürün çeşitleri 
tablosuna göre yapılan tahminin gerçekçi olduğunu varsayarak (büyük olasılıkla 
öyledir, çünkü 3 ve 4 no.lu satışlarda bu değerler birbirlerine oldukça 
yaklaşmaktadır), gerçekleşen 5591,000 m3 yakacak odun miktarının, tahmin 
edilen 2371,616 m3’ten 3219,384 m3 daha fazladır. Buna göre, bu fazlalık kadar 
yakacak odunun, yapacak odun olması gereken odundan dönüştüğü söylenebilir. 
Eğer üretim, tekniğine göre yapılmış olsaydı, 3219,384 m3 lük yakacak odun 
fazlasının tümü olmasa bile, hiç değilse önemli bir bölümü yapacak odun olarak 
üretilmiş olacaktı. Bu müteahhitlerin kârlılığı açısından olduğu kadar ülke 
ekonomisi açısından da olumsuz sonuçların doğmasına yol açmıştır. 

3, 4, 6 ve 7 no.lu satışlarda elde edilen yakacak odun oranları tahminlerden 
bir miktar fazla olsa da bu fazlalık bir ölçüde kabul edilebilir niteliktedir. 1, 2, 5, 
8 ve 9 no.lu satışlardaki fazlalık çok yüksek miktarda olmuştur. Özellikle 5, 7 ve 
8 no.lu satışlardaki fazlalık açıklanabilir nitelikte değildir. Olsa olsa damgalı 
olanların dışında ağaçların da kesilmiş olabileceğiyle açıklanabilir. Bunun da, 
hacmin hatalı hesaplanmış olması bir yana, ürün miktarları toplamının dikili 
hacımdan fazla olması gerçeğini doğrulamaktadır. 
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5.5 Dikili Açık Artırmalı Satışlarda Çalışanların Sosyal 
Güvenlikleri 

Devlet ormanlarından üretimin nasıl ve ne şekilde yapılacağı 6831 
Sayılı Yasanın 26 ve 40’ıncı maddelerinde açıklanmıştır. Devlet 
ormanlarından yapılacak üretim Devlet tarafından yapılır hükmü yasada açık 
bir şekilde yer almıştır. Aynı maddede istisnai olarak istihsalin 40’ıncı madde 
öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma 
kooperatiflerine ve iş yerindeki köylülere veya iş yeri civarındaki orman 
işlerinde çalışan köylülere istihsal işi yaptırılır, demektedir. 

Orman yasasında ve döner sermaye yönetmeliğinde üretimin ne şekilde 
yapılacağına ilişkin (ücret, götürü, parça başı veya akid) açıklayıcı ve 
bağlayıcı bir hüküm mevcut değildir. Yasa koyucu üretimin hangi esaslar 
dairesinde yapılacağını Orman Genel Müdürlüğüne bırakmıştır (madde 26). 
Uygulamada, üretim, yaygın bir şekilde kalkındırma kooperatiflerine veya 
köylülere vahidi fiyat yöntemi ile yaptırılmaktadır. Bu yöntemde işveren ile 
işi alan arasında yapılan fiyat anlaşması ve sözleşme, iş ve sosyal güvenlik 
yasaları açısından hizmet akti olarak kabul edilmediğinden ve istisnai akid 
sayıldığından üretim işinde çalışan köylüler sigortalı olmamaktadırlar. 

Orman Genel Müdürlüğünü dikili ağaç satışına yöneltme 
gerçeklerinden biriside, üretimde çalışan işçilerin sigorta kapsamına 
alınmalarını sağlamaktır. Üretimde çalışan kişilerin sosyal güvenliğe 
kavuşmalarını sağlamak amacıyla dikiliden ağaç satışına gidilmesini anlamak 
oldukça zordur. Amaç çalışanların sigortaya kavuşmalarını sağlamak ise, 
üretimin vahidi -fıyat sistemi dışında ücretle yaptırılması yeterli olmaktadır. 
506 Sayılı Yasanın 3/1-A-a maddesi, kamuya ait işyerlerinde ücretle yapılan 
orman işçiliğini sigorta kapsamına almıştır. 

Dikili satış yönteminde üretimde çalışan işçilerin sigortalanmaları 
kanımızca, belirsizliğe girerek daha da güçleşmişitir. 506 Sayılı Yasanın 3. 
maddesi kamu ve özel şahıslara ait ormanlardaki işçiliğe açık yorumlar 
getirmiştir. Yasa kamuya ait orman işlerinde ücretle çalışanları doğrudan 
sigorta kapsamına alırken, (madde 3/1-A-a), özel sektöre ait orman işlerinde, 
ücretle çalışma yanında birde süreklilik esasını getirmiştir (madde 311-A-b). 
Süreklilik kavramından ne anlaşıldığı yasada açıklanmıştır. Süreklilik işçinin 
işverenin emrinde belli bir zaman diliminden daha fazla çalışmasımıdır? 
Yapılacak işin veya bir malın üretilmesi için gerekli olan süremidir? Yoksa 
işçinin devamlı olarak işi verenin emrinde olması mıdır? Dikili satışta mal 
sahibi özel şahıs olduğundan, buradaki üretim işçiliği yasanın 3/1-A-b 
maddesi kapsamına girmektedir. Bu duruma göre müteahhidin üretim işinde 
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çalıştırdığı kişiler ücretle çalışmış olsalar bile sürekli çalışmazlarsa sigortadan 
yararlanmaları hukuken mümkün değildir. Yaptığımız incelemede; Tarım 
İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda (Kanun No. 2925) süreksiz işin 
“nitelikleri bakımından ençok 30 işgünü süren işler” olarak tanımlandığı 
görülmüştür (madde: 3/e). Bu tanımlamanın tersini söylersek “niteliklerı 
bakımdan 30 iş günü geçen işleri sürekli iş” olarak ifade edebiliriz. Dikili 
satışla üretim yapılan yerlerde çalışanların, yasaya göre sigortalı olabilmeleri 
için, ücretle ve de otuz günden fazla (sürekli) çalışmaları gerekmektedir. 

Ülkemizde genellikle işverenlerin yasaların boşluklarından 
faydalanarak, sigortasız işçi çalıştırmaya yöneldiklerini bilmekteyiz. Aynı 
şekilde dikili satışları alan müteahhitlerin de benzer davranışlarda bulunacağı 
söylenebilir. Nitekim, dikili satışta çalışan işçilerin sigorta ettirilmemiş 
olmalan bu kanımızı doğrulamaktadır. 

5.6 Dikili Açık Artırmalı Satışlarda Mekanizasyon 
İşgücü arzının azaldığı, ücretlerin ve sosyal güvrnlik harcamalarının 

yükseldiği, odun hammadesinin giderek azaldığı, ondan en verimli biçimde 
faydalanmanın zorunlu olduğu yerlerde, işletmeler, bu olumsuzlukları yok 
etmek için üretim teknolojilerini gözden geçirmek, geliştirmek veya 
yenilemek durumundadırlar. Kendi koşullarına en uygun teknolojilerle 
üretimlerini yapan ülkeler bu gerçeği gözardı edemezler ve etmemektedirler. 
Teknolojilerini değişen koşullara sürekli uyarlamaktadırlar. Bunuda, ya yeni 
teknolojiler geliştirerek, ya da ithal ederek yapmaktadırlar. 

Yurdumuzda, ormanların ekonomik bir değer taşıdığının 
anlaşılmasından bu yana sürekli üretim yapılmaktadır. Yaklaşık 120 yıldır 
süregelen bu üretimlerde kullanıları teknolojilerde önemsenecek boyutlarda 
bir gelişme sağlandığı söylenemez. Sadece, gelişmiş Avıupa ülkelerinde 1950 
li yıllarda kullanılmaya başlanan motorlu testere 1960 larda kullanılmaya 
başlanmış, yine aynı yıllarda tarım traktörleri, sınırlı olarak sürütme işlerinde 
devreye girmiştir. Yol ağlarında önemli gelişmeler sağlanmış olunmasına 
karşın, günümüzde pekçok ülkede halen kullanılmakta olan pekçok alet ve 
makina neredeyse hiç kullanılmamaktadır. 

Ormanların tümüne yakını devlet mülkiyetinde olan Türkiye 
ormancılığında, yasaların içeriği ve merkezden yönetim anlayışının 
hakimiyeti, yurdun her yerinde birbirine benzer bir üretim şeklinin doğmasına 
neden olmuştur. Arazi yapısındaki ve bölgesel kalkınmışlıktaki farklılıklara 
karşın yurdumuzun her yerinde kullanılan üretim tekniği çok az farklarla 
birbirinin aynısıdır. Yurdumuzun en gelişmiş bölgesi ile en az gelişmiş 
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bölgesi arasında, ormanca en zengin olan yerlerle en fakir olan yerler arasında 
üretimde kullanılan alet ve makinalar bakımından bariz bir farklılık yoktur. 

Üretim işlerinde (kesme, soyma, sürütme vb) mekanizasyona 
gidilemeyişinin en önemli nedenlerinden birisi; üretimin yapılış şeklinden 
kaynaklanmaktadır. Gelenekselleşmiş olan üretim şekline göre, önce kesilecek 
ağaçlar işaretlenmekte ve daha sonra vahidi fiyatla, yapılacak iş, bu işe talip 
olanlara dağıtılmaktadır. Bir başka deyişle üretim çok küçük parçalara 
ayrılarak yöredeki ya da yöre dışından getirilen işçi postalarına 
yaptırılmaktadır. Yasa ve yönetmeliklerin de dikte ettiği bu şekildeki bir 
uygulama mekanizasyonun gelişmesine engel olmaktadır. Mekanizasyonun 
gelişebilmesi için öncelikli koşullardan bir tanesi, yapılacak üretimin daha 
modern alet ve makinaları kullanmayı gerektirecek büyüklükte olmasıdır. 
Vahidi fiyat sistemiyle yapılan üretim böyle bir oluşumu engellemektedir. 

Üretimin küçük parçalara bölünmesinin bir değişik şekli de, ormanlarda 
özel mülkiyet hakkı bulunan ülkelerde görülmektedir. Örneğin Finlandiya’da 
ormanların % 63’ü özel şahıslara aittir ve kereste üretiminin ¾’ünü 
gerçekleştirmektedirler. Özel şahıslardaki orman alanı ortalama 35 ha olup, 
ortalama satışları yıllık 340 m3 keresteden ibarettir. Bu durum mekanizasyonu 
sınırlar ve kereste üretim maliyetini arttırır (Hakila, 1991). 

Üretimde mekanizasyonu geliştirmek, işin süreklilik göstermesine de 
bağlıdır. Bilindiği gibi Kızılçam ormanlarımız “yaş sınıfları metoduna” göre 
işletilmektedir. Gençleştirme çalışmaları, bu metoda göre plan dönemi 
içerisinde bitirilmek zorundadır. Bir sonraki plan döneminde yapılacak 
gençleştirme alanları Aynı köy mülki hudutları içerisinde olmayabilmektedir. 
Aynı duıum bakım kesimleri için de söz konusudur. İşin küçük ölçeklerde 
yapılmış olması ve yapılan işin de süreklilik göstermemesi, mekanizasyona 
geçilmesi olanaklarını tümden yok etmektedir. Bu olguların en önemli 
yansıması budur. 

Mekanizasyona geçilmeyişinin bir başka nedeni de orman 
işletmeciliğinin iktisadi yapısından kaynaklanmaktadır. Orman işletmelerini 
sermaye yoğun işletmeler olarak kabul edenlerin görüşü ağırlık 
kazanmaktadır. Fırat’a göre; devamlılık prensibi esas alındığı taktirde ağaç 
serveti işletmenin sabit sermayesi grubuna girmektedir. Böyle olunca sabit 
sermaye işletme sermayesinin % 95’ine hatta. daha fazlasına kadar 
ulaşmaktadır (Fırat, 1971). Üretim içindeki payı bu denli yüksek olmasına 
karşın, orman işletmesinde sermayenin getirisi öteki işletmelere göre çok 
düşüktür. Ülkede sermayenin geçerli olan getiri düzeyi, işletmenin özelliği ve 
verim gücüne göre değişen bu getiri, bu görüşe göre, % 2-3 düzeyindedir 
(Çağlar, 1979). 
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Yine Çağlar, Fırat’ın orman işletmeleri konusundaki görüşlerini 
özetledikten sonra şu saptamayı yapmaktadır: “Orman işletmeciliği, 
ormancılık tekniğine uygun olarak, ağaç yetiştirilmesi, korunması, kesilmesi 
ve yarı işlenmiş olarak satılacağı depolara taşınması evresi çok büyük 
boyutlara ulaşan sermayeyi gerektirmektedir. Özel girişimi, orman 
işletmeciliğinin bu evresinde etkinlikte bulunabilmesiyse, günümüzün 
gelişmiş kapitalist ülkelerinde çokca görüldüğü gibi, bu evreyle orman 
ürünleri sanayini bütünleştirebilecek denli büyük sermayeyi zorunlu kılar 
karşıtı durumunda; yalnızca yarı işleyerek, söz gelimi; tomruk durumuna 
getirip değişimini yapacak bir özel girişimci orman işletmeciliğinin, yukarıya 
aktarılan ormancılık tekniğine ilişkin gerekleri yerine getiremeyeceği, daha 
doğrusu getirmeyeceği açıktır.” (Çağlar, 1979). Dikili satış uygulamalarında 
bu gerçekler, bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Örneğin kesme, soyma, 
sürütme vb. işlerde, sermaye yetersizliği nedeniyle hiç bir modern alet ve 
makina kullanma yolları aranmamıştır. Yine aynı şekilde müteahhitler, 
depolama ve taşıma için gerekli masrafları yapacak Sermayeleri 
olmadığından, ürünlerini orman içinden, daha üretim aşamasında iken, satmak 
zorunda kalmışlardır. 

Dikili satışlar, daha önce bu işlerde yeterli Sermaye birikimini yapmış, 
bu işlerde uzmanlaşmış kişi ya da fırmalar bulunmadığından, ya daha önce 
vahidi fiyatla üretim yapan kişilere veya işi yine bu kişilere yaptıracak aracı 
konumundaki kişi ya da fırmalara yaptırmıştır. İhaleyi alan kişiler üretimin 
imalat işleriyle ilgilenmediklerinden ve sadece işletmelere satış tutarını 
ödemek ve elde edilen ürünleri satmak gibi işlerle ilgilendiklerinden, daha iyi 
koşullarla üretimi gerçekleştirmek için gerekli önlemleri almaya girişmemişler 
veya girişememişlerdir. 
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5.7 Dikili Satışların Uygulamada Sağlayacağı Kolaylıklar ve 
Personel Tasarrufu 

Ağaçları dikili olarak satılmasında, diğer orman ürünlerinin piyasa 
satışında ugulanan açık arttırma yöntemi uygulanmıştır. Devlet ihale Kanunu 
ve ormancılık mezuatına uygun olarak ihale dosyaları hazırlanarak Basın İlan 
Kurumu ve Resmi Gazete vasıtasıyla halka duyurulmuştur. Bu nedenlerle 
dikiliden satışların ilan edilmesi ve ihale işleminde, uygulama kolaylığından 
ve personel tasarufundan bahsetmek mümkün değildir. 

Müteahhitin satın aldığı ormandaki ağaçların damgalanması, ölçülerek 
kayıtlara geçirilmesi ve denetimi işletme elemanları tarafından yapılmıştır. 
Yalnız kesilen ağaçların değerlendirilmesi müteahhitin istek ve arzusuna göre 
yapıldığından, standardizasyonda ve boylama işleminde işletme elemanı 
çalıştırılmamıştır. Üretilen orman ürünlerinin ormandan çıkartılması yine 
idarenin denetimi altında sevk evrakı ile olmuştur. 

Üretim sonu elde edilen orman ürünleri idareye ait depolara 
taşınmadığından, nakliyat ile istif ve tasnif işinde yapılacak harcamalardan, iş 
gücünden ve bürokratik işlemlerden idare açısından tasarruf yapıldığı 
söylenebilir. Bu nedenle Orman İdaresine ait bazı satış depolarında yer 
açısından rahatlama olduğundanda bahsedilebilir. 

Dikili satışta 1 m3 dikili ağacın muhammen bedeli (ihale fiyatı) 
hesaplanırken kesme, taşıma ve depolama işlemi, işi alan tarafından 
yapılacağından bu işler için idarenin harcıyacağı para (fiilî masraf) satış 
fiyatına dahil edilmemiştir. İşletme üretimi kendisi yaptığı zaman ise, orman 
emvalinin satış fiyatına fiilî masrafı dahil etmektedir. Dikili satışlarda kesme, 
taşıma ve depolama işlerinin idare tarafından yapılamamasını parasal yönden 
tasarruf olarak kabul etmek bu nedenle güç olsa gerek. 

Keza satışa çıkarılan ağaçların damgalanması, elde olunan ürünlerin 
ölçülmesi, damgalanması, kayıtlara geçirilmesi ve taşınan mallara ait taşıma 
pusulası idare tarafından kesilmiş olduğundan, bu işlerin yapılması için 
harcanmış olan paranın “Damga Numarataj Masrafı” dikili satış ihale fıatının 
hesaplanmasında dikkate alınması gerekirdi. 

Dikiliden satış işleminin işletmelere, kesimdeki boylama işinde ve istif 
tasnifte, iş gücünden, zamandan, yerden ve bürokratik işlemler açısından 
tasarruf yapma imkanı verdiği söylenebilir. İşletmelerde yaptığımız 
görüşmelerde dikiliden satılan ormanlarda, kaçak kesim riski nedeniyle 
korumaya daha çok önem verdiği ve bu işte daha fazla işgücünün istihdam 
edildiği öğrenilmiştir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Ege, Batı Akdeniz ve Güney Marmara Bölgelerinde 1989 ve 1990 

yıllarda gerçekleştirilen 9 adet dikili satış işlemleri incelenmiş ve yapılan 
değerlendirmeler sonunda elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara ilişkin öneriler 
aşağıda verilmiştir. 

1- Dikili satış ihalelerinde işletmelerin karşılaştıkları en önemli 
problem, satışa sunulan dikili servetin nitel ve nicel durumunun sağlıklı bir 
şekilde belirlenememesi olmuştur. Dikili ağaç ihalelerinin tümünde dikili ağaç 
hacmi, gerçek değerlerinin daima altında hesaplanmıştır. Hatanın kaynağı, 4 
ve 5 inci bölümlerde de sıkça değinildiği gibi, dikili hacmin hesaplanması 
yönteminde ileri gelmiştir. Yine ürün çeşitlerinin tahminlerinde kullanılan 
yöntem ikinci bir hatanın kaynağını oluşturmuştur. 

Dikili hacmin eksik hesaplanması, eksik hesaplanan miktar kadar dikili 
servetin parasal değerinin tahsil edilememesi gibi bir sonucun doğmasına 
neden olmuştur. Satışların tümünde görülen bu durum, yani, elde edilen ürün 
miktarlarının dikili hacımdan fazla çıkması bir takım kuşkuların doğmasına 
neden olmuş ve hatanın da nereden kaynaklandığı kestirilmediğinden, daha 
önce dikili satış yapan işletmeler, Genel Müdürlüğün ısrarına rağmen yeniden 
dikili satış ihaleleri açmamışlardır. Nitekim 1989 yılında uygulamasına hızla 
başlanan dikili satışlar bir miktar 1990 yılında da sürmüş, fakat 1991 yılında, 
çalışmanın yürütüldüğü bölgede, hiçbir işletme ihale açmamıştır. 

Önceki yılların deneyimlerine dayanarak yapılan ürün çeşitleri 
tahminleri de kimi olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. Hiç ekonomik 
değeri olmayan kabuk payının ve diğer ürün çeşitlerine oranla getirisi en 
düşük olan yakacak odun oranlarının az tahmin edilmesi muhammen bedelin 
yüksek çıkmasına neden olmuştur. Ürün çeşitleri tahminleri, meşcere yapısı 
dikkate alınmadan yapıldığından tahminlerle gerçekleşmeler arasında önemli 
farklar meydana gelmiştir. Hacımlar da sağlıklı hesaplanamadığından bu 
farkların nereden ileri geldiği tam olarak anlaşılamamıştır. 

Dikili ağaç ihalelerinde, dikili hacmin hesaplanmasında, özel 
yöntemlerden yararlanılması gerektiği anlaşılmıştır. Örneğin ince, orta ve 
kalın çap gurupları için örnek ağaç hacımlandırılmasından ya da meşcere orta 
ağacının hacmine dayanarak hacımlandırma yapılabilir. 

Amenajman planlarında verilen ve önemli miktarlarda hata ile yüklü 
olan tek girişli ağaç hacım tabloları bu amaçlarla yapılan işlerde 
kullanılmamalıdır. Aynı şekilde çift girişli hacım tabloları da bir miktar hata 
taşımaktadır. Ancak tek girişli hacım tablolarına göre çok daha sağlıklı 
hacımlandırma yapılmasına olanak tanımaktadır. 



 71

Dikili hacımdan elde edilecek olan ürün çeşitleri miktarının tahmininde 
ise, daha önceki deneyimlere dayanmak yerine, çapa göre ürün çeşitlerini 
veren tablolardan yararlanmak daha gerçekçi olmaktadır. Bu tablolar 
amenajman planlarında verilmektedir. 

2- Dikili ağaç satışlarında işletmeler açısından doğan bir sonuç da; 
ihalelerde yeterli rekabet ortamının yaratılamamış olmasıdır. Bunda, 
uygulamanın yeni başlıyor olması ve bu türden işlere talip olacak kişi ya da 
firma sayısının az olması veya hazır olmamaları etkili olmuştur. Bu türden 
işlere talebin az oluşunu pek çok nedeni vardır. Ancak konumuz dışında 
kaldığı için üzerinde fazlaca durulmamıştır. İhalelere katılanların sayısı bir ya 
da iki kişi olmuş, dolayısıyla ihaleler sembolik artışlarla gerçekleştirilmiştir. 
Sadece bir ihalede üç kişinin katılımı sağlanarak bir miktar fiyat artışı 
sağlanmışıtır. 

3- Dikili satış yönteminin işletmelere önemli bir uygulama kolaylığı ve 
işgücü tasarrufu sağlamadığı görülmüştür. Sadece, üretilen mallar işletme 
depolarına getirilmediğinden standardizasyon, istif ve tasnif işlerinde iş gücü 
tasarrufu sağlanmıştır. Buna karşılık koruma problemlerinin çıkacağı 
kuşkusuyla gerekenden bir miktar daha fazla personelin işlendirildiği 
görülmüştür. 

4- İhaleyi alan müteahhitler üretimle doğrudan ilgilenmediklerinden, 
üretim sırasında ne gibi sorunlarla karşılaştıklarına ilişkin bir tespit 
yapılamamıştır. Karşılaştıkları en önemli sorun ürünlerinin pazarlanması 
sırasında ortaya çıkmıştır. Ürünlerin satışı doğrudan kesim yerinden 
yapılmıştır. Üretimin süreklilik göstermeyişi, kısa bir zamanda yapılmak 
zorunluluğu, yeterli sermayenin ayrılmamış olması vb. nedenlerle ürünlerin 
satış depolarında sergilenememesi ve piyasada tekel durumunda olan Orman 
Genel Müdürlüğü ile rekabet şanslarının sınırlı oluşu nedeniyle istedikleri 
pazarı ve fiyatı oluşturamadıkları görülmüştür. 

5- Bu gerçekler üretimin kalitesinde de etkili olmuştur. Piyasa değeri 
yüksek kaliteli ürünler elde etmek yerine alıcıyı en kısa sürede bulabilecek 
ürün çeşitlerinin üretilmesine yönelmiştir. Kesimlerin yapıldığı mevsimin kış 
aylarına rastlaması yakacak odun ürün çeşidinin üretimini tercih edilir duruma 
getirilmiştir. Böyle olunca yakacak odunun üretim içerisindeki payının 
azaltılması bir yana, sanayide kullanılması sözkonusu olabilecek tel direk, 
maden direk, lif yonga, kağıtlık, sanayi odunu gibi ürün çeşitlerinin ya çok az 
miktarlarda üretildiği ya da hiç üretilmediği görülmüştür. Hatta tomruk 
olabilecek ürünlerin bile yakacak oduna dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Bu, 
müteahhidin kârlılığı açısından olduğu kadar yurt ekonomisi açısından da 
olumsuz bir sonuçtur. 
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6- Üretim açısından dikkati çeken bir konu da üretim yapılan yerlerde 
kesim artıklarına ya da üretilmeden bırakılmış ağaç servetine rastlanmamıştır. 
Yani dikili servetten, nicelik olarak azami ölçüde yararlanıldığı, hatta satın 
alınan miktarın, çeşitli oranlarda üzerinde ürünler alındığı görülmüştür. Bu 
biraz da şartname gereği olmuştur. Çünkü kesim yapılan yerler gençleştirme 
alanı olduğundan kesim artıklarının çimlenmeden önce alandan çıkarılması 
zorunlu tutulmuştur. 

7- Piyasada üretim işlerinde deneyimli ve uzmanlaşmış fırma 
bulunmadığından ihaleyi alan müteahhitler, ilk fırsatta, yapılacak olan işi, bu 
türden işleri daha önce işletmelere vahidi fiyat yoluyla yapan işçilere 
devrettiğinden maliyeti düşürecek hiç bir girişimde bulunmamışlar ve bir aracı 
konumunda kalmışlardır. İşi daha önce işletmelerden alan işçiler bu uygulamadan 
sonra müteahhitlerden alır durumuna gelmişlerdir. 

8- Üretimde çalışan işçilerin sosyal güvenliklerinin sağlanmasına gelince; 
bilindiği gibi orman işlerinde çalışanlar sigortalanabilmektedir. Bu kişilerin 
bugüne değin sigorta ettirilemeyişleri vahidi fiyatla iş yapıyor olmalarındandır. 
Çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu vahidi fiyat kararlarını iş akdi olarak kabul 
etmemektedir. Satışın dikili olarak müteahhitlere yaptırılması ve müteahhidin de 
üretimi bu işçilere götürü veya ücretle yaptırılması işçileri vahidi fiyat engelinden 
kurtarmaktadır. Bu uygulamada orman işinde çalışan işçilerin sigortalanmalarını 
engelleyen bir durum yoktur. Fakat işçiler yine de sigorta ettirilmemişlerdir. 
Bunun nedeni ise: yasa koyucu, orman işlerinde yanında işçi çalıştıran özel 
kuruluşlara ya da şahıslara bir ayrıcalık tanımaktadır. Sözkonusu yasa özel 
kuruluşlara ya da şahıslara işyerlerinde çalıştırdıkları işçileri sigorta ettirmeleri 
için “sürekli çalışmayı” şart koşmaktadır. Bu durumda işveren konumunda olan 
müteahhitler isterlerse işçiyi sigorta ettirirler, istemezlerse ettirmezler. Nitekim 
incelememize konu olan satış işlemlerinde üretimde çalışan işçilerden hiç 
birisinin sigorta ettirilmediği görülmüştür. 

“İşin sürekliliği” kavramında tam bir açıklık bulunmamakla birlikte, dikili 
satış nedeniyle özel kuruluş ya da şahıslar tarafından açılan işyerlerindeki işin 
kısa sürede bitirilmek zorunda oluşu, müteahhidin çıkarı açısından olduğu kadar 
uygulanmakta olan silvikültür tekniğinin de bir gereğidir. Görüldüğü gibi 
üretimin dikili satışla müteahhitlere yaptırılınası yöntemi, orman işinde çalışan 
işçilerin sosyal güvenceye kavuşturulmalarını zorunlu hale getirmemiştir. Daha 
önce ki uygulamada vahidi fiyatın bir iş akti olarak kabul edilmemesi işçilerin 
sigortalanması önünde bir engel iken, bu kez, çalışmanın “sürekli” olmayışı yeni 
bir engel olarak ortaya çıkmıştır. 

Görüldüğü gibi Kızılçam ormanlarında boşaltma kesimlerinin dikili satış 
yoluyla meteahhitlere yaptırılması yönteminden beklenen yararlar 
sağlanamamıştır. Ancak, başarısızlığın tümünün yöntemden ileri geldiğini 
söylemek zordur. Çünkü benzer yöntemlerle üretimi gerçekleştiren gelişmiş 
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ülkeler vardır. Başarısızlığın kaynağını daha çok uygulamada yapılan hatalarla 
yaklaşık 40 yıldır süregelen, yasa ve yönetmeliklerle çerçevesi belirlenmiş, 
işletmelerde ve orman işlerinde çalışanların alışkanlıklarıyla gelenekselleşmiş 
üretim şeklinin içerisinde aramak gerekir. Yapıya uygun değişim ve dönüşümleri 
yapmadan, en azından bir hazırlık evresi geçirmeden üretim yöntemlerinde 
değişikliğe gitmek ve bu değişikliklerden teknik, sosyal ve idari gelişmeler 
beklemek biraz zor gibi görünmektedir. 
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ÖZET 
Devlet ormancılığına geçişle birlikte üretimi vahidi fiyat yöntemiyle 

yapan Orman Genel Müdürlüğü bu yöntem nedeniyle, bu süre içerisinde, 
teknolojik gelişme sağlayamadığı, dikili servetten azami ölçüde 
yararlanamadığı, piyasa değeri yüksek ürün çeşitlerinden yeterince 
üretilemediği, yine bu üretim yöntemi nedeniyle üretim işlerinde çalışan 
işçilerin sosyal güvenceye kavuşturulamadıkları vb. nedenlerle yeni üretim 
yöntemi arayışına girmiştir. 

Bu amaçla 1989 ve 1990 yıllarında Kızılçam ormanlarında, özellikle de 
boşaltma kesimi sahalarında ağaçların dikili olarak müteahhitlere satılması ve 
üretimin de onlar tarafından yapılması gibi bir yöntemi benimseyerek 
uygulamalara başlanmıştır. 

Bu araştırmada, dokuz değişik yerde dikili satış yöntemiyle yapılan 
üretim çalışmalarında beklenen yararların ne ölçüde sağlandığı, bu arada ne 
gibi sakıncaların ortaya çıktığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yapılan değerlendirıneler sonunda; dikili servetin sağlıklı bir şekilde 
hesaplanamadığı, ihalelerde yeterli bir rekabet ortamının sağlanamadığı, 
piyasada bu konuda, yeterli sayıda uzmanlaşmış, deneyimli müteahhit fırma 
bulunmadığı, dikili servetten azami ölçüde yararlanıldığı, hatta dikili servetin 
hacminden daha fazla ürün elde edildiği, buna karşılık yakacak odunun üretim 
içindeki payının arttığı, sanayide kullanılması söz konusu olan tel direk, 
maden direk, sanayi odunu, lif yonga odunu ve kağıtlık odun gibi ürün 
çeşitlerinin az üretildiği ya da hiç üretilmediği, yer yer tomruk olma özelliği 
taşıyan odunlarla birlikte yakacak oduna dönüştürüldüğü belirlenmiştir. 

Kârlılık prensibiyle çelişen bu durumların, işi alan müteahhitlerin 
üretim işlerinde deneyimsiz olmalarından, iş verimliliğini arttırarak maliyeti 
düşürmek yerine üretimi ikinci elden kişilere devrederek üretimin dışında 
kalmalarından ve iş için gerekli sermaye ayıramadıkları için ürünleri satış 
depolarından pazarlayamadıklarından ileri gelmektedir. Ayrıca yurt içinde 
Orman Genel Müdürlüğünün tekel durumunda oluşu rekabet şanslarını 
sınırlandırmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Yasası özel şahısların iş yerinde orman işlerinde 
çalışan işçilerin sigortalanmasında işin sürekliliğini şarta bağladığından ve 
yapılan işin de niteliği gereği kısa bir zaman içerisinde bitirilmesi zorunlu 
olduğundan işçilerin sigortalanmalanın gerektiren bir durum ortaya 
çıkmamaktadır. 
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SUMMARY 
With the beginning of the state run system in Turkish Forestry, the 

Forestry Organisation began to do the wood production by peasant workers, and 
payed them a single price for a cubic meter. Because of this production process 
from the beginning till today, not any technical progress in logging has been 
achieved. Maximum profits have not been obtained from the standing crops and 
the wood products that market price’s were high, also have not been produced in 
sufficient quantities. The peasants (workers) working in the forestry activities 
(logging, hauling, transportation) haven’t gained any social insurance yet. 
General Directorate of Forestry in recent years began to seek new production 
processes to over come the problems mentioned above. 

For this purpose a sale method, selling standing crops by auction, 
especially final crops in the Pinus brutia forests to the conductors in which, the 
wood production must be done by the purchaser, was taken up seriously, and 
carried out in the years 1989 and 1990. 

The aim of this study was to determine how much, the expected benefits 
were realised and what problems appeared during the wood production processes 
of nine stumpage sales, that took place in different regions. 

In the final evaluation of this study the following conclusions were 
determined. The standing crops were not correctly estimated. Heavy competition 
was not seen in the auctions of standing crops, because absence of the expert 
firms experienced in logging. Maximum profits have been obtained, even more 
products were produced over the volumes of standing crops. On the other hand, 
fuel wood production rate was increased, while the products that used in wood 
industry such as telephone pole, mine prop, industrial wood, chip wood and pulp 
woods were reduced or not produced at all. In some places it was also noticed 
that the saw logs were cut into fuel wood during the felling period. 

All these conditions in contrast with the profitability came out, because the 
merchants had not got any experience in logging, instead of trying to increase the 
productivity by decreasing expenditure they all obtained the wood products by 
the peasant workers who had only hand tools. Most conductors had not got 
sufficient working capital, so they were not able to sell the products at the yards 
after storage. In addition, as General Directorate of Forestry has monopoly of 
timber market all over the country, competition chance of the merchants was 
rather limited in timber trade. 

According to the Social Insurance Act (No 506) the labourers, who work 
for the (private) employer in forestry activities, are only forced to be insured if 
the work is continuous. As the wood production process has to be finished in 
short time, the suitable conditions did not seem to be occurred for the obligatory 
insurance of the forest workers. 
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EK 1: DİKİLİ AĞAÇ SATIŞINDA MUHAMMEN BEDEL 

TESPİTİ 

Dikili ağaç satışları için Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi 
Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ve bu konuda verilen talimatlara göre her ürün 
çeşidi, sınıfı ve boy gurubu itibariyle muhammen bedel tespit edilecektir. 
Ancak, üretim işlerinin alıcıya ait olması ve fiilî masraf ödenmemesi 
sebebiyle maliyet unsurlarından olan fiilî masraflar hesaba katılmayacaktır. 

Dikili kabuklu gövde hacminden elde edilen verim oranları tespit 
edilirken, ihaleye konu ormanda veya mıntıkada ona benzer meşcere 
tiplerinde son yıllarda yapılan üretimlerde ürün çeşidi, sınıfı ve boy gurubu 
itibariyle D.K.G. Hacminden gerçekleşen üretim verim oranları dikkate 
alınacaktır. Ölçü birimi ster olan ürünlerin miktarları 0, 750 çevirme emsali ile 
m3’e çevirildikten sonra verim oranı hesabı yapılacaktır. 

Yukarıda belirtilen tespitler yapıldıktan sonra ağırlıklı ortalama 
muhammen bedel aşağıdaki örnekten faydanılarak bulunacaktır. 

 
Ürün Çeşidi 

D.K.G.H.nden 
Elde Edilecek 
Verim Oranı 

Ürünün 
Muhammen 
Bedeli TL/m3 

 
Tutarı (TL) 

I. Sınıf uzun boy tomruk 0.01 290.000 2.900 
I Sınıf normal boy tomruk 0.01 260.000 2.600 
I. Sınıf kısa boy tomruk 0.01 220.000 2.200 
II. Sınıf uzun boy tomruk 0.01 260.000 2.600 
II. Sınıf normal boy tomruk 0.03 210.000 6.300 
II. Sınıf kısa boy tomruk 0.02 180.000 3.600 
III. Sınıf uzun boy tomruk 0.05 210.000 10.500 
III. Sınıf normal boy tomruk 0.19 150.000 28.500 
III. Sınıf kısa boy tomruk 0.10 125.000 12.500 
Tel direği 0.02 230.000 4.600 
Maden direği 0.06 90.000 5.400 
Sanayi odunu 0.04 50.000 2.000 
Kağıtlık odun 0.11 30.000 3.300 
Lif Yonga odunu 0.10 13.000 1.300 
Yakacak odun 0.13 7.000 910 
Kabuk payı ve zayiat 0.11 - - 
TOPLAM 1.00  89.210 
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Bu hesap şekli ile bulunan 89 210 TL, bir m3 D.K.G. Hacminin 
ortalama muhammen bedeli olarak satış şartnamesine konulacaktır. 

Yukarıdaki oran ve bedeller misal olup, gerçek oran ve bedeller İşletme 
alım - satım Komisyonu tarafından ihale konusu bölmeler için ayrı ayrı tespit 
edilecek ve hesap şekli bir tutanakla belgelenecektir. Üretimi yapılmayan ürün 
cins ve nevilerine ait verim oranı da olmayacağından, ortalama muhammen 
bedel hesabında bunlar dikkate alınmayacaktır. 
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EK 2: KESME, SÜRÜTME VE NAKLİYAT İŞLERİ ALICIYA 

AİT OLMAK ÜZERE DİKİLİ HALDEKİ AĞAÇLARIN 

VADELİ AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ŞARTNAMESİ 

A- İŞİN KONUSU 

Madde 1- Aşağıda Orman İşletmesi, İşletme Şefliği, serisi, bölme 
numarası ve ağaç kütüklerine tatbik edilen dikili damga numarası yazılı.......... 
adet.................m3 kabuklu gövde hacmindeki..................... cinsi ağaçların 
kesme, sürütme ve taşıma işleri alıcıya ait olmak üzere satışı konusundadır. 

a) İşletmesi 
b) İşletme Şefliği 
c) Serisi 
d) Bölme numarası 
e) Meşcere tipi 
 

Ağaç 
cinsi 

İnce çap 
Sınıfı 

Ad.m3 dm3 

I.Çap Sınıfı 
Ad.m3 dm3 

II.Çap 
sınıfı 

Ad.m3.dm3 

III.Çap 
Sınıfı 

Ad.m3 dm3 

IV.Çap 
Sınıfı 

Ad.m3 dm3 

TOPLAM 
Ad.m3.dm3 

       
Toplam       

Ayrıntılar dikili ağaç tespit tutanağı dosyasında görülebilir. Tutanakta 
ağaç numaraları, cinsi, 1,30 m. çapları, seri hacim eğrısine göre her ağacın 
kabuklu gövde hacmi ve toplam hacim belirtilmiştir. 

g) Dikili ağaç damga numarası.......................dır. 
Madde 2- İşin süresi teslimi müteakip...............................günüdür. 
Madde 3- Açık artırma.................tarihine rastlayan............günü 

saat............ de Orman İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon 
önünde yapılacaktır. 

Madde 4- İşin muhammen bedeli........................TL/m3 (K.G.H.) olup, 
toplam muhammen bedeli....................TL.dır. 

B- SATIŞA KATILABİLME ŞARTLARI 

Madde 5- Açık artırmaya girebilmek için isteklilerde şu şartlar aranır. 
a) Kanunî ikametgâhı olmak,  
b) En son yıla ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,  
c) İstekli bir ortaklık ise; Ticaret Odasından mahkemeden 
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Sözleşmeden dönen alıcının kat’i teminatının gelir kaydolmasından 
sonra dikili haldeki ağaçlar ikinci defa açık artırmalı satışa çıkarılır veya 
idarece istihsal edilir. 

a) İkinci ve daha sonra yapılan açıkarttırmalı satışta idare zararına bir 
fiyat farkı husule gelirse veya ikinci defa yapılan açık arttırmalı satış sırasında 
teşekkül eden fiyattan ihale tasdik edilmeyerek bu fiyattan daha yüksek bir 
fiyat ile pazarlık suretiyle yapılan satış sırasında da idare zararına bir fiyat 
farkı husule gelirse fiyat farkına sebep olacak alıcı; 

İki ihale arasında meydana gelen fiyat farkının tamamı (evvelce gelir 
kaydedilen teminat mahsup edilmeksizin) ile, ilk ihaleye göre bedel yatırması 
gereken en son gün ile ikinci ihaleye veya pazarlığa göre bedel yatırılması 
gereken en son gün arasında geçen süre için ilk ihale bedeline göre 
hesaplanacak parti satış tutarının %..............faizini protesto çekmeye ve 
hüküm altına almaya gerek kalmaksızın ödemeyi kabul eder. 

b) Açık arttırmalı satışta, iki ihale arasında bedel farkı tahakkuk etmese 
dahi taahhüdünden dönen alıcı idare alacağının gecikmesine sebep 
olduğundan ilk ihaleye göre bedel yatırılması gereken en son gün ile ikinci 
ihaleye veya pazarlığa göre bedel yatırılması gereken en son gün arasında 
geçen süre için ilk ihale bedeline göre hesaplanacak %..............gecikme 
cezasını protesto çekmeye ve hüküm altına almaya gerek kalmaksızın 
ödemeyi kabul eder. 

c) Açık arttırmalı satışta iki ihale arasında idare lehine fiyat farkı 
meydana gelmiş ve bu fark, ilk ihaleye göre bedel yatırılması gereken en son 
gün ile ikinci ihaleye veya pazarlığa göre bedel yatırılması gereken en son 
gün arasında geçen süre için ilk ihale bedeline göre hesaplanacak 
%............gecikme cezasından az ise %..............gecikme cezasının tamamını 
protesto çekmeye ve hüküm altına almaya gerek kalmaksızın alıcı ödemeyi 
kabul eder. 

Ancak, iki ihale arasında idare lehine meydana gelen fiyat farkı 
gecikme cezasından fazla veya eşit ise, herhangi bir cezai şart uygulanmaz. 

İdare, idare alacağının tahsili için idare zararına sebep olan alıcının 
taşınır ve taşınmaz mallarına başvurarak icrai hakka yetkilidir. 

Vadesi sonunda ödenmiyen borçlara ait Banka teminat mektupları ve 
tahviller alıcıya herhangi bir duyuruya gerek görülmeksizin idarece nakde 
çevrilir. 

Madde 5 - İşin süresi.............. gün olup, ...................tarihinde başlayıp 
(Sözleşme tarihini takibeden 10. gün)....................tarihinde bitirilecektir. 
Ancak sözleşmeyi akdettikten hemen sonra başlıyabilir. 
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B- İSTİHSAL İŞLERİ 

Madde 6- İstihsal TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik 
Kuralları standardına uygun olarak yapılacaktır. Kesilen ağacın diğer ağaçlar 
kesinlikle zarar vermiyecek şekilde devrilmesi sağlanacaktır. Kesim 
sahalarında budanması gerekli ağaçlar, İşletme Şefliğince önceden tespit 
edilecek ve alıcı tarafından bu ağaçların budanması yapıldıktan sonra 
kesilecektir. 

Madde 7- Damgalı ve işaretli ağaçların tamamı kesilecektir. Ağaçlar 
devrildikten sonra dal ve budaklar dipten silme olarak kesilecek ve ibrelilerde 
kabuklar boydan boya soyulacaktır/soyulamayacaktır.  

Alıcı dilediği boyda emval istihsal etmede serbesttir. 
Gövde ve dal artıkları sırık, çubuk, lif-yonga odunu veya yakacak odun 

olarak istihsal edilecektir. 
Madde 8- Ölçme işlemleri İdaremizle alıcı veya vekili ile birlikte 

yapılacaktır. Ancak; alıcı veya vekilinin hazır bulunmaları halinde, ölçü 
işlemleri İşletme Şefliğince resmen yürütülecek ve alıcının bu ölçülere itiraz 
hakkı olmayacaktır. 

Ölçme esnasında noksan görülen hususlar alıcı tarafından 
giderilecektir. 

Mamul Damgaya tabi emval kütüğü dibinde, ilk ölçüleri yapılırken 
damgalanacaktır. 

Sterle ölçülen emval rampada idarece gösterilecek yerlere düzgün bir 
şekilde istife alınarak ölçülecektir. 

Madde 9- Orman İşletme Şefliğince bölmede yapılan mesaha sonucu, 
beyanı çıkarılarak derhal Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilecek, Orman 
İşletme Müdürlüğü satış işleminde yapılması şartıyla; elde olunan emvalin 
orman içi istif yerine veya doğrudan orman dışına sevkine yazı ile müsaade 
edecektir. 

Madde 10- Orman dışında nakledilecek yuvarlak yapacak odunların 
toplam m3 miktarı tekabül ettikleri Dikili Kabuklu Gövde Hacmi m3 miktarı 
tekabül ettikleri Dikili Kabuklu Gövde Hacmi m3 miktarından fazla olmaz. 

C- MAL BEDELİ TAHSİLİ 

Madde 11- Sözleşme tarihini takibeden 40. gün en son bedel yatırma 
tarihi olup; ihale bedelinin %50’si ile vergi, fon, resimleri peşin bakiye % 50 
ve %.........vade faizi karşılığında limit dahili süresiz banka teminat mektubu 
veya istendiğinde nakte çevrilebilen Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları ve 
Devlet Bakanlıklarına ait tahvilleri karşılığı 6 ay vadeli satış yapılır. Alıcı 
yukarıda öngörülen 40. günden evvelde toplam satışı veya buna mahsuben 
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peyderpey satış yaptırabilir. Peyderpey satış yapılabilmesi için damgalı ve 
işaretli ağaçların tamamının istihsali gereklidir. Ancak 40.gün emvalin 
tamamının satışı yapılmış olacaktır. 

D- SÜRÜTME İŞLERİ 

Madde 12- Sürütme Orman Memurlarının göstereceği yollardan 
tekerlekli vasıta veya hayvan sırtında, insan ve hayvan sırtında, insan ve 
hayvanla sürütülerek ve gerektiği hallerde oluk yapılarak kaydırma suretiyle 
veya mekanizasyonla yapılacaktır. Yuvarlamak suretiyle sürütme 
yapılmıyacaktır. 

Madde 13- Alıcı ne suretle olursa olsun kendiliğinden yol 
yapamıyacaktır. Sürütme esnasında ağaçlara ve gençliğe zarar verilmiyecektir. 

Madde 14- Sürütmede emval ile kamyon yolunun kapatılması, emvalin 
idarece gösterilen yerlerden başka yerlere taşınması yasaktır. 

Madde 15- Mamul damgaya tabi emval damgalanmadan 
sürütülemiyecektir. 

Madde 16- Yapacak ve yakacak vasfında emvalin tamamı bölmeden 
çıkarılacaktır. 

Madde 17- Sürütme işi bitiminde bölme, İşletme Şefı, görevli 
memurları, alıcı veya vekili ile birlikte gezilerek bölme kontrolü yapılacak, 
kusurlu işler düzeltilecek, noksan işler tamamlattırılacaktır. 

E- TAŞIMA İSLERİ 

Madde 18- Orman içi istif yerlerindeki motorlu araçlara yükleme işi 
mıntıkanın özelliklerine ve iş durumuna göre idarenin koyacağı tedbirler 
doğrultusunda yapılacaktır. 

Madde 19- Damgaya tabi emval damgasız ve nakliyesiz, diğer emvalde 
nakliyesiz sevkedilemiyecektir. 

F- ALICININ HAKLARI 

Madde 20- Mücbir sebeplerden dolayı (sel, deprem, yangın, heyelan vs. 
gibi) işe süresi içinde başlanamaması ve bitirilememesi halinde ek süre 
tanınabilir. Alıcı, sebebin meydana gelmesinden itibaren 7 gün içinde 
müracaat etmek zorundadır. Müracaatında süre uzatma esas nedenleri, bu 
nedenlerin başlangıç ve bitiş tarihini, istediği ek süreyi (gün olarak) belirtir ve 
süre uzatımı talebine ilişkin belgeleri tevsik eder. 

Madde 21- Alıcı ve işçilerinin barınabilmelerine uygun tesis var ise 
idarece kendilerine tahsis edilebilir. 

Madde 22- Her türlü istihsal sürütme ve taşıma malzemeleri alıcıya ait 
olmakla beraber, gerekli alet ve edavat ve makina Orman İdaresince kira ile 
verilebilir. 
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G- ALICININ SORUMLULUKLARI 

Madde 23- Alıcı istihsal, sürütme, istif, yükleme ve taşıma işlerinde 
çalıştırılacağı ve çalıştırdığı işçilerin adlarını, iş ve nakil vasıtası operatör ve 
şöförlerinin adlarını ve araç plakalarını bir liste halinde İşletme Şefliğine 
bildirecektir. 

Madde 24- Alıcı 2000 m3’e kadar D.K.G.H.deki işler için bir, bu 
miktardan fazla her 3000 m3 D.K.G.H.deki emvaller içinde birer olmak üzere 
Ormancı Teknik eleman çalıştırmak zorundadır. 

Madde 25- Orman İdaresinden dikili emval satın alan alıcı, işin 
tesliminden sonra doğan her türlü zarar ve ziyandan sorumludur. 

Madde 26- Alıcı bu alım satım aktinden doğan 506 sayılı S.S.K. 1475 
sayılı iş kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri S.S.K. ile her türlü iş kazası ve 
vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden sorumludur. 

Madde 27- Alıcı ormanda çalıştırdığı süre zarfında işçileri ve reşit 
olmayan çocukları tarafından yapılan yolsuzluklardan sorumlu tutularak zarar 
ve ziyanı tazmin edecektir. Ayrıca 6831 sayılı kanunun ilgili hükümleri tatbik 
olunacaktır. 

Madde 28- Alıcı çalıştırdığı işçilerle gerek teslim aldıkları ormanda ve 
gerekse civar ormanlarda yangın çıkmaması için gerekli tedbirleri almaya ve 
yangın vukuunda orman kanununun 69. maddesinde yazılı köy ve kasabalar 
halkı gibi kendi alet ve malzemeleri ile derhal yangın mahalline giderek 
yangını söndürmekle yükümlüdür. Bundan dolayı hiçbir tazminat talebinde 
bulunamaz. 

Yangının söndürülmesine gitmeyenler veya gidipte çalışmayanlar 
hakkında orman kanununun 105 inci maddesi gereğince işlem yapılacaktır. 

Madde 29- Alıcı, müstahdem ve işçileri arasında hilesi, itaatsizliği veya 
her ne suretle olursa olsun iş başında bulunmasına engel halleri görülenlerin 
idarece yapılan tebligat üzerine derhal ve itiraz edilmeden iş başından 
uzaklaştırmakla yükümlüdür. 

Madde 30- Alıcı idarece verilen alet, edavat ve makinayı iş sonunda 
aynen ve noksansız olarak iade edecektir. Noksan teslim edilen, kırılan ve 
kaybolan malzemenin bedelini ödemek zorundadır. 

Madde 31- Alıcının 20. maddedeki iş görememe günlerine ait hakkı 
mahfuz kalmak kaydıyla; işin geciken her günü için ihale bedelinin % 0,2 
(binde ikisi) kadar gecikme cezası kesilir. 20 günü aşan gecikmelerde idare 
ceza kesmeye devamda veya sözleşmeyi feshetmede serbesttir. 

Madde 32- Alıcı gecikme cezasını ödemek istemediği taktirde; bölmede 
veya rampada mevcut emvalden piyasa bedelleri gecikme cezası tutarı kadar 
olanlarını alıkoymaya idare yetkilidir. 
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Bu şekilde alıkonan mallar alıcısınada duyrulmak suretiyle bir ay içinde 
veya ilk açık arttırmalı satışta artırma ile satılarak idarenin alacak hesabı 
kesilir. Fazlası iade edilir. 

Madde 33- Alıcının faaliyetleri esnasında orman idaresine ait bina, 
kule, kulübe, telefon hattı, yol, sanat yapısı, tel çit vs. ile idareye ait alet, 
edavat ve makinalara verilen zararlarla bu sözleşmeye göre uyması gereken 
hususlara uymamasından meydana gelecek tüm zararlar da bir önceki 
maddede olduğu gibi ödetilir. 

Madde 34- Kat’i teminatın iadesi; alıcının sözleşme hükümlerni yerine 
getirdiği, bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit 
edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kanununda ilişiksiz belgesinin getirilmesi 
halinde iade olunur. 

H- DİĞER HÜKÜMLER 

Madde 35- Satışla ilgili her türlü vergi, resim, fon ve işin tesliminden 
sonra meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan alıcıya aittir. 

Bakanlık fonu ve özel idare hissesi, ihale bedeli üzerinden alıcıdan 
tahsil olunur. 

Madde 36- Alıcının kanuni ikametgahına yapılmış her türlü tebligat, 
şahsına yapılmış addolunur. 

Madde 37- Sözleşmeden doğan her türlü hukuki ihtilaflar 
için.................mahkemeleri yetkilidir. 

İ- SÖZLEŞMENİN AKDİ VE YÜRÜRLÜK TARİHİ 

Madde 38 - İşbu sözleşme.......................... tarihinden itibaren 
yürürlükte olmak kaydıyla................ nüsha olarak akd’edilmiştir. 
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Çizelge 1 . Dikili Satışlar
Table 1 . Stumpage sales

Satış No
Auction No

Satış Yeri
Location

Satış Tarihi
Auction Date

İhaleye Katılanlar
Clients Number

Muhammen Bedel
Estimated Val. 

Tl/m3

İhale Fiatı
Sale Value 

Tl/m3

Fiat Artışı
Price Rise 

Tl/m3

Dikili Hacım
Crop Volume 

m3

İhale Tutarı
Market Value 

000 TL

1 Finike (51) 06.09.89 1 99,940 99,950 10 2744,827 274,345

2 Finike (108) 18.09.90 1 146,990 147,000 10 3872,116 569,201

3 Kumluca (159) 06.11.90 1 151,940 152,000 60 526,884 80,086

4 Kumluca (160) 23.10.90 1 151,940 152,000 60 751,928 114,293

5 Finike (55) 18.09.90 1 150,730 150,988 258 1449,892 218,916

6 Bayramiç (31) 03.11.89 2 68,850 69,200 350 475,469 32,902

7 Eskere (35) 22.11.89 2 145,320 162,500 17,180 524,753 85,272

8 Balıkesir (63-59) 20.11.89 1 77,361 77,400 39 178,818 13,841

9 Balıkesir (162-164) 19.10.90 1 112,500 113,000 500 305,135 34,480
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Şekil 1: Kabuklu ve Kabuksuz Dikili Hacim ve Ürün Miktarlar
Figure 1: Estimated Standing Crop Volumes and Realized Wood Products
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