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ORKÖY’ün bu sosyal içerikli desteğinin orman köylerindeki orta tabaka ile yoksul 
tabakaya yönelik uygulandığı bu nedenle de oldukça benimsenerek hızla 
yaygınlaştığı görülmüştür.

Uygulamaların ilk başlangıçlarında özellikle ödeme korkusu yaşayan yoksul kesim 
daha sonra ilgililerin (uygulayıcıların) ve kendi köylülerinin de cesaretlendirmeleri ile 
destekten yararlandıklarını belirtmişlerdir.

Üç ilde yaklaşık 3.450 adet GES uygulaması gerçekleştirilmiştir . Bir GES uygulamasının 
ortalama 1.000 TL olduğu düşünülürse, 6-7 yıllık süreçte bölgede yaklaşık olarak 3,5 
milyon TL civarında bir ekonomik hacim söz konusu olmaktadır. GES uygulamasıyla piyasa 
değeri 700 bin TL/yıl olan yıllık kazanç ile yapılan 3,5 milyon TL yatırım 
karşılaştırıldığında; vatandaşın kendi ücretini ödeyerek yaptığı bu yatırım  kendisini 5 
yılda amorti ettiği görülmektedir. 

ORKÖY tarafından gerçekleştirilen Gün Isı Uygulaması; ormanla iç içe yaşayan köylünün 
yaşam döngüsünde ciddi bir kalite artışı ile birlikte değişim de getirmiştir. Orin ısı 
uygulaması ORKÖY’ün geçmiş dönemlerdeki Dam Örtüsü uygulamasından bu yana en 
etkili ve önemli “sosyal” içerikli destek olmuştur. 

Orman Köylüsü İçerisinde
Gün Isı Uygulamaları Fakir Kesime mi,
Zengin Kesime mi Daha Çok Uygulanmıştır?...

Gün Isı Yatırımları Kendisini
Amorti Edebiliyor mu?...
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Batı Akdeniz Bölgesi ORKÖY Güneş Enerjisi İle Su Isıtma Sistemleri
(GES) Uygulamalarının Değerlendirilme Amacı

Bölgede ORKÖY tarafından gerçekleştirilen  GES uygulamalarının; orman-halk 
ilişkilerine katkılarının belirlenmesi ile uygulamadaki sorunlara yönelik çözüm 
önerileri üretmektir. 

Çalışmada veriler;  Antalya ilinden 141, Burdur İlinden 220 ve Isparta ilinden 226 orman 
köylüsü ile yüz yüze anketuygulamasıyla  toplam 629 örnekten elde edilmiştir. Böylece 
planlanan örnek hacminin %18,25’i ile örneklem gerçekleştirilmiştir.

2005-2011 yılları 
arasında Batı Akdeniz 
Bölgesindeki orman 
köylerinde ORKÖY 
birimlerince toplam 
3447 adet GES 
uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. 
Projede uygulama

yapılan hanelerin %15-20’sinin örneklenmesi amaçlanmıştır. 

ORKÖY güneş enerjisi uygulamasıyla orman köylerinin odun kullanım oranlarında en az 
%60-70 ve hatta daha yüksek oranlarda tasarruf sağlandığı görüşü yaygındır. Oysa bu 
oranın %20-30’larda kaldığı görülmektedir.

Batı Akdeniz bölgesi orman köylerinde ortalama hane başına odun tüketimi 12 ster 
olmaktadır. Yaklaşık %30 oranındaki bir tasarruf dikkate alınırsa, Hane başına 4 ster 
yakacak odun tasarrufu sağlandığı görülmektedir. Bir ster yakacak odunun ortalama 
350 kg, varsayımıyla 4 ster odun, 350*4 = 1.400 kg, 1 ton yakacak odunun ortalama  
değeri 300 TL/ton olduğu düşünülürse, yıllık hane başına ortalama 450 TL’lik miktar 
güneş enerji sistemlerinin kullanılmasıyla orman köylüsünün ekonomisine katkı 
sağlanmaktadır.

Batı Akdeniz Bölgesi orman köylüleri Gün Isı uygulamasından %50,3 oranında mutfakta, 
%47,5 oranında kişisel temizlikte ve %2,3 oranında evlerinin genel temizliğinde 
yaralanmaktadırlar. 
Orman köylüleri bu uygulamadan %66,4 oranında “Çok Fazla”, %23,6 oranında “Çok” 
memnundurlar. Bu memnuniyetin en önemli nedenini ise “Bireysel ve Aile Yaşam 
Kalitesinde İyileşme” oluşturmaktadır.

ORKÖY Gün Isı Uygulamalarında
Ne Kadar Odun Tasarrufu Yaşanmıştır?...

Gün Isı Uygulamalarının Orman Köylüsüne
Ekonomik Katkıları Var mıdır ?...

Orman Köylüsü Gün Isıdan En Çok Nerede 
Yararlanmaktadır? 
Bu Uygulamalardan Ne Kadar Memnundur?..

Bölgede toplam 40.631 ster yıllık yakacak odun kullanılmaktadır. Yapılan uygulama ile 
%25 tasarruf dikkate alındığında; yani bu kadar odun yakılmaması yoluyla bölge 
ormancılık teşkilatına 10 bin ster yakacak odun tasarrufu sağlanmaktadır.

Yakacak odun için 1 ster ibreli odun 200 kg olduğu dikkate alınırsa; 2,0 bin ton/yıl 
odun tasarrufu sağlanmış olmaktadır. Bu miktar odunun piyasa �yatları karşılığı ise; 1 
ton yakacak odunun ortalama piyasa �yatının 350 TL olması hesabı ile 2,0 bin ton/yıl 
* 350 ton/TL = 700 bin TL/yıl, yıllık bir katkı sağladığı görülmektedir.

Batı Akdeniz Bölgesi orman köylerinde güneş enerjisi kullanımı yoluyla        LPG 
tasarrufu ise %61,44’tür. Orman köylerine yıllık LPG kullanım maliyeti; köylülerin 
yaklaşık olarak yılda 4 tüp kullanıldığı görüşüyle; bir tüp �yatı ortalama 75 TL/adet 
kabulüyle, yılda 75*4=300 TL/yıl bir maliyeti bulunmaktadır. Güneş enerji sistemi 
kullanılmasıyla %60 oranında bir tasarruf sağlanması durumunda yaklaşık olarak 
yıllık hane başına 50 TL/yıl kadar bir tasarruf sağlanmıştır.

Batı Akdeniz Bölgesi Orman köylerinde güneş enerjisi kullanımıyla hane başına yıllık 
toplam tasarruf 500 TL /nl olmaktadır.

Gün Isı Uygulamalarının Batı Akdeniz Bölgesi
Ormancılığına Katkıları Olmuş mudur?...

Gün Isı Uygulamalarının
Batı Akdeniz Bölgesi Ormancılığına
Ekonomik Katkıları Olmuş mudur?...
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