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ÖZ
Ülkemizde ağaçlandırma çalıĢmaları genel ormancılık faaliyetleri arasında
önemli bir yere sahiptir. Ancak ormancılığını geliĢtirmiĢ birçok diğer ülkede
olduğu gibi bu konuda yer seçimi ve diğer karar mekanizmalarını destekleyecek
analizler yeterince yapılamamaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak da
kararlardaki isabet oranı azalmaktadır.
“Odun Üretim Amaçlı Kızılçam Ağaçlandırmalarında Ekonomik
Analizler” isimli bu çalıĢma ülkemizde yapılmakta olan kızılçam
ağaçlandırmalarını konu almaktadır. Kızılçam ile yapılacak bir ağaçlandırma
çalıĢması tesis aĢamasından pazara sunuluncaya kadar bütün aĢamaları ekonomik
açıdan incelenmiĢ ve Net Bugünkü Değer, Fayda/Masraf Oranı ve Ġç Karlılık Oranı
kriterlerine göre yatırımın ekonomik sonucu elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun için
PLANTEK isimli bir paket program hazırlanmıĢtır. Programa ağaçlandırmaya
konu alanın özellikleri ile faaliyetlere iliĢkin bilgiler girilerek analiz yapılabilmekte
ve analiz sonucunda yukarda belirtilen kriterlere göre ağaçlandırma yatırımının
ekonomik bakımdan fizibil olup olmadığı kontrol edilebilmekte veya değiĢik
alternatif projeler arasında öncelik sıralaması yapılabilmektedir. PLANTEK ile,
ağaçlandırılmıĢ ve üzerinde orman olan ağaçlandırma alanları da
değerlendirilebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kızılçam, ekonomik analiz, maki
ABSTRACT
Plantations have an important place among the general forestry activities and
will be major component of productive forest resources in the near future in
Turkey. But to have a good economical result, decision about project and field is
important. The evaluation of the candidate fields for plantation and analyzing the
investment projects before the application of them is not sufficient in Turkey. So
the proper decision about choosing the best field among the candidate fields and
the best project among the candidate projects does not occur every time.
This study titled “economical analyses in Pinus brutia plantations” is carried
out for Pinus brutia plantations in Turkey. All the activities starting from the
investment of a plantation to the market were examined and analyzed economically
using the Net Present Value, Input/Output Ratio and Internal Rate of Return
criteria. Software named PLANTEK was prepared to evaluate plantations in
economical aspect. It provides to the user to know the project revenue. User can
learn the right order among his/her alternative projects or candidate field for
plantation in economic aspect according to the criteria sited above.
Keywords: Pinus brutia, economical analyses, maquis.

1. GĠRĠġ
Ülkemizde
önemli
ormancılık
faaliyetlerinden
birisi
de
ağaçlandırmalardır. Orman Bakanlığı yanında birçok diğer kiĢi, kurum ve
kuruluĢlar (özel, resmi ve sivil toplum örgütü) da ağaçlandırma yapmaktadırlar.
Bilindiği gibi orman odun üretimi yanında baĢka fonksiyonlar da
görmektedir, dolayısıyla ağaçlandırma da ormandan beklenen bu fonksiyonlara
bağlı olarak farklı amaçlar için yapılabilmektedir. Ormandan birinci derecede
beklenen fayda odun ürünü ve buna bağlı olarak da bir ekonomik değer (para)
elde etmek ise, bir baĢka deyiĢle ağaçlandırma ekonomik anlamda bir yatırım
niteliği taĢıyorsa ağaçlandırmanın bu amaca ne derece uygun olduğunun
önceden iyi analiz edilmesi gerekmektedir.
Orman Bakanlığı bir taraftan kamu hizmeti görmekte, diğer taraftan da
yatırım yapıp sonuçta ürün ve para elde etmek gibi bir ekonomik faaliyet
yürütmektedir. Ürettiği en önemli ürün olan odun ürünü birçok özel ve kamu
sektörü için hammadde (girdi) niteliği taĢımakta ve dolayısıyla piyasada fiyatı
oluĢmaktadır. Odun üretim amaçlı ağaçlandırma faaliyetlerine bu açıdan
bakıldığında Orman Bakanlığı’nın önemli bir ticari faaliyet yürütmekte olduğu
ve bu faaliyeti yürütürken de bazı piyasa koĢullarıyla karĢı karĢıya bulunduğu
anlaĢılmaktadır. Bu durum Bakanlığın bu faaliyeti yürütürken piyasa ve pazar
koĢullarını dikkate alması, yani ekonominin gereklerini yerine getirmesi
gerektiği gerçeğine iĢaret etmektedir. Üretilecek ürünün miktar ve kalitesinden
üretim maliyetleri, taĢıma ve pazarlamaya kadar bir çok ekonomik faaliyet
önem kazanmaktadır. Yapılacak yatırımın tüketim merkezlerine (orman ürünü
iĢleyen sanayi kuruluĢları vb.) olan uzaklığı, pazarın ürün çeĢit ve kalitesi
bakımından istekleri, rakipler ve rekabet koĢulları gibi konular ağaçlandırma
yatırımı yapan Orman Bakanlığı’nın ilgilenmesi gereken konular arasında yer
almaktadır. KuruluĢundan günümüze kadar Orman Bakanlığı ve ilgili
kuruluĢlarının bu konularla yeterince ilgilenmediği anlaĢılmaktadır. Nitekim
yakın geçmiĢte yapılmıĢ bir toplantı sırasında Orman Bakanlığı MüsteĢarı
tarafından; Bakanlığın büyük bir ekonomik kriz içinde bulunduğu, bunun en
önemli sebeplerinden birisinin ekonominin gereklerini yerine getirilmemesi
olduğu, üretilen odun ürününün maliyetinin %30-40’ı bir fiyata satıldığı,
dolayısıyla Bakanlığın bu konudaki politikasının değiĢmesi gerektiği ifade
edilmiĢtir (ANONĠM1 1998, s.4).
Ġlgili makam tarafından ifade edilen bu tespitler konunun ciddiyetini
ortaya koymaktadır. Elbette maliyetlerin yüksekliği üzerinde, Orman
Bakanlığı’nın kamu hizmeti veriyor olması ve diğer sosyo–ekonomik
faktörlerin de etkisi vardır. Ancak Bakanlığın verimlilik, yatırım analizi ve

önceliklerinin belirlenmesi, pazar isteklerinin dikkate alınması ve daha
ekonomik bir idari yapılanma gibi konularda yeterince duyarlı davranmadığı da
bilinen bir gerçektir. 1972 yılında Ġ.Ü. Orman Fakültesi Orman Hasılatı ve
Ġktisadı Kürsüsü tarafından verilen bir raporda; “genellikle ormancılık
faaliyetlerinin yürütülmesinde her an iktisadi problemler içerisinde bulunulduğu
halde bunların öneminin ve hatta varlığının unutulduğu, ancak her fırsatta
yuvarlak olarak iktisadi olmak gerektiğinden çoklukla bahsedildiği ...........”
Ģeklinde bir değerlendirme yapılmıĢtır (YAPRAK 1977, s.3). Bu
değerlendirmeyi bugün için de yapmak mümkündür. Ġçinde bulunulan bu
olumsuz durumdan kurtulmak için yapılacak iĢlerden en önemlisi; birincil ürün
olan odun üretimine ekonomik anlamda bir yatırım gözüyle bakmak, ekonomik
açıdan fizibil bir yatırımın koĢullarını belirlemek, geliĢmiĢ ormancılık
tekniklerini kullanarak pazara uygun mal üretmektir. Ancak tekrar vurgulamak
gerekir ki ekonomik fizibilite Orman Bakanlığı’nın daha çok kamu hizmeti
niteliğinde olan diğer görevlerini yerine getirirken değil, bu çalıĢmanın da
konusu olan odun üretim amacı için yaptığı ağaçlandırma çalıĢmaları için
önerilmektedir.
Ülkemizde odun ürününe olan ihtiyacın hızlı büyüyen türlerle yapılarak
karĢılanması konusu yapılan değiĢik bilimsel toplantılarda tartıĢılmıĢ ve bu
konuda ortak fikir birliği oluĢmuĢtur. Hızlı büyüyen türler arasında kızılçam da
sayılmıĢ ve özellikle yabancı türlerde görülen böcek zararı, kar kırması vb..
olumsuzluklar nedeniyle kızılçamın önemine iĢaret edilmiĢtir. Kızılçamın bu
konuda gelecek vadettiği gerçeği aslında daha eskilere gitmektedir. KAYIN
(1966, s.509), ülkemizin gelecekte ortaya çıkacak odun ihtiyacı açığının
kapatılması için Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde kızılçamda ağaçlandırmalara
gidilmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. Yine SAATÇĠOĞLU (1982, s. 43),
kızılçamı ülkemizdeki hızlı büyüyen türlerimizin baĢında saymıĢ, birinci
bonitette iyi tesis ve bakım tekniği kullanmak Ģartıyla, ülkemizin ve Avrupa’nın
en hızlı büyüyen türü olduğunu söylemiĢtir. Gerçekten de son yıllarda yapılan
çalıĢmalarla kızılçamın birinci bonitetli doğal ormanlarında cari hacim artımının
14.8 m3/ha/yıl a, ortalama artımın ise 11.4 m3/ha/yıl a kadar ulaĢtığı (ERKAN
1996, s.148), ağaçlandırma ormanlarında ise bu durumun daha iyi olduğu ve
yıllık cari artımın 27.8 m3/ha/yıl a, ortalama artımının da 15.4 m3/ha/yıl a kadar
çıktığını (USTA 1991, s.118) ortaya konmuĢtur. Bu değerlerle kızılçam uluslar
arası standartlara göre de hızlı büyüyen tür sınıfına girmektedir. Nitekim
IUFRO ve FAO gibi uluslararası kuruluĢlar bir türün hızlı büyüyen tür
olabilmesi için hektardaki yıllık ortalama artımın 10 m³ üzerinde olması
gerektiğini kabul etmiĢlerdir (ERASLAN, 1983, s.9).

Kızılçam OGM Amenajman Dairesi envanter sonuçlarına göre ülkemizde
ibreliler içinde 3.729.866 hektar ile en fazla yayılıĢ alanına sahip türümüzdür.
Bu alanın 2 469 313 hektarı normal koru, 1 260 553 hektarı da bozuk koru
ormanı niteliğindedir. Bozuk olan bu alana ilaveten üzerinde halen kızılçam
ormanı bulunmayan ancak kızılçamın yayılıĢ alanına giren alanlar da vardır. Bu
alanların bir kısmının düĢük bonitetli ve ekonomik anlamda fizibil bir
ağaçlandırmaya uygun olmayacağı düĢünüldüğünde bile hızlı büyüyen tür
olması dolayısıyla kızılçam ağaçlandırmalarının ne denli önem taĢıdığı ortaya
çıkmaktadır. Bu öneminden dolayı bir yatırım niteliği taĢıyacak olan odun
üretim amaçlı kızılçam ağaçlandırma çalıĢmaları ekonomik bakımdan da
irdelenmeli ve bu konuda yatırım yapacak kamu ve özel sektör kuruluĢları
yeterince bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme ile yatırımcı kazancını önceden
kestirebilecek ve alternatif ağaçlandırma alanları arasında öncelik tespit
edebilecek ve kapitalini daha verimli alanlara kaydırabilecektir.
Bu çalıĢma ile odun üretim amaçlı kızılçam ağaçlandırmaları, tesisinden
hasadına kadar bütün faaliyetleri ile değerlendirilmiĢ, idare süresince yapılan
masraflar ile elde edilen ürünler ekonomik analize sokulmuĢ ve Net Bugünkü
Değer, Fayda/Masraf Oranı ve Ġç Karlılık Oranı gibi ekonomik kriterler
kullanılarak ağaçlandırma yatırımının sağlayacağı getiri daha yatırım
yapılmadan kestirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun için VISUAL BASIC dilinde ve
PLANTEK isminde bir paket program hazırlanmıĢtır. Program niteliği
bakımından ülkemizde ilk olması dolayısıyla eksikliklerinin bulunması olası
olup, kullanımı sırasında ihtiyaç duyulacak eklemeler ve değiĢikliklere açıktır.
Program bu versiyonu ile sadece kızılçam ağaçlandırmalarını konu almaktadır.
Diğer türlerin de programa dahil edilebilmesi için bu türlerin ağaçlandırma
ormanları için hasılat eĢitliklerinin üretilmesi gerekmektedir.
ÇalıĢma ile Akdeniz Bölgesi’nde geniĢ alanlar kaplayan ve kızılçam
ağaçlandırmalarına konu olan maki alanları da değerlendirilmiĢtir.
2. LĠTERATÜR ÖZETĠ
Orman ve ormancılık ekonomisi konusunda çok fazla yayına
rastlanamamıĢtır. Bununla birlikte çalıĢma konusunun orman ekonomisi dıĢına
taĢması dolayısıyla değiĢik yayınlardan da faydalanılmıĢ, bunlardan konuya en
yakın olanları aĢağıda verilmiĢtir.
MĠRABOĞLU(1957), ormancılıkla ilgili ekonomik değerlendirmelerde
kullanılmakta olan faiz oranını uluslar arası boyutuyla incelemiĢ ve bu konuda,
o dönem için oluĢmuĢ, genel düĢünceleri aktarmıĢtır.

KALIPSIZ (1970), “Orman Ağaçlama Yatırımlarının Planlanması
Esasları” isimli eserinde bir ağaçlandırma yatırımını fiziki, ekonomik ve sosyal
yanlarıyla incelemiĢ, bu konuda mevcut değiĢik düĢünce ve metotları olumlu ve
olumsuz yanlarıyla ortaya koymuĢtur.
ZECH ve ÇEPEL (1972) Antalya Bölgesi orman alanlarında aldıkları 92
deneme alanında fizyolojik faktörler ile toprak özellikleri arasındaki iliĢkiler ve
bunların yetiĢme ortamı verimliliği (bunu temsilen bonitet endeksi = 50
yaĢındaki üst boy) üzerindeki etkilerini analiz etmiĢlerdir.
YAPRAK (1977), Kızılçam ormanlarının iĢletilmesindeki ekonomik
iliĢkileri incelemiĢ ve daha çok OGM’nin mali kayıtlarından faydalanarak
kızılçam için mali analiz yapmıĢtır. YAPRAK bu çalıĢmasında, değiĢik iĢletme
amaçları için, kızılçam hasılat tablosu değerlerinden faydalanarak idare
sürelerini kestirmeye çalıĢmıĢtır.
BĠRLER (1988), Türkiye’de Hızlı GeliĢen Orman Ağacı Türleri ile
Endüstriyel Plantasyon Yatırımları Ġçin Ön Fizibilite ÇalıĢması adlı çalıĢması
ile Doğu ve Batı Karadeniz ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılacak
endüstriyel plantasyonları değerlendirmiĢtir. ÇalıĢmada bölgelere ve eğitim
gruplarına göre yapılacak ağaçlandırma yatırımları mali yönüyle incelenmiĢ,
Ege ve Akdeniz bölgesi için hızlı büyüyen tür olarak kızılçam önerilmiĢtir.
USTA
(1991),
Güney
Anadolu
Bölgesi’ndeki
kızılçam
ağaçlandırmalarında yaptığı hasılat araĢtırması ile artım ve büyüme ile çeĢitli
ağaç öğeleri arasındaki iliĢkileri incelemiĢ ve yaĢ, bonitet ve büyüme alanı
(aralık-mesafe) faktörlerine göre hasılat elemanlarını veren bir hasılat tablosu
düzenlemiĢtir.
OK (1997) “Aynı yaĢlı ormanlarda kesim düzeninin ekonomik analizi”
isimli çalıĢması ile kızılçam ormanlarında ekonomik ve sosyal faktörleri de
dikkate alarak idare sürelerinin belirlenmesi üzerinde çalıĢmıĢ ve belirlenen
idare sürelerinin gereği, odun ürününün ne zaman, nereden ve hangi sıra ile
kesileceğinin planlamasını yapmıĢtır.
DĠNER ve KOÇER (1999), Marmara, Batı Karadeniz ve Ege
Bölgelerinde I-214 melez kavak ağaçlandırmalarında ara tarım uygulamalarının
ekonomik sonuçlarını araĢtırmıĢ ve I-214 melez kavak
ağaçlandırma
ekonomisine olan etkilerini ortaya koymuĢlardır.
TÜRKER (1989), alternatif ağaçlandırma alanları arasında öncelik
sırasının tespitini ELECTRE metoduyla incelemiĢtir. Bu amaçla ormanın
sağlayacağı faydaları baz alan 8 adet ölçüt kullanılmıĢ ve ağaçlandırmaya aday

alanlar arasında bir sıralama yapmaya çalıĢmıĢtır. Alanların sıralaması yanında
kullanılacak ağaç türü ve idare süresi tespiti de yapılmıĢtır.
TETĠK ve YEġĠLKAYA (1997), kızılçam ormanlarında bonitet-toprak ve
anakaya özellikleri iliĢkilerini incelemiĢler ve boniteti en fazla etkileyen toprak
özelliklerini tespit etmiĢlerdir.
3. KIZILÇAM AĞAÇLANDIRMALARI VE GEÇMĠġĠ
Planlı kalkınma döneminin baĢlamasından sonra birinci (1963-1967) ve
ikinci (1968 – 1972) beĢ yıllık kalkınma planlarında gelecekte ortaya çıkacağı
düĢünülen orman ürünleri açığının giderilmesi için verimsiz ormanların verimli
hale dönüĢtürülmesi düĢünülerek birim alandan elde edilecek orman ürününün
arttırılması planlanmıĢtır. Bu planlama doğrultusunda daha sonraki yıllarda
verimli ve özellikle orman endüstri kuruluĢlarının ihtiyacını karĢılamaya
yönelik ağaçlandırma yoluyla orman kurma faaliyetlerinde bulunulmuĢtur.
Bunlardan birisi “Antalya Orman Kullanım Projesi” dir. Bu proje 1972 yılında
BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde ve Dünya Bankası önerisi
ile, Orman Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ortaklığında yapılmıĢtır. Proje
Antalya, Mersin, Adana ve KahramanmaraĢ Bölge Müdürlüklerini kapsamıĢ ve
kısa süreli, ıslah edilmiĢ tohum ve entansif ormancılığa dayalı kızılçam
ağaçlandırmalarını öngörmüĢtür. Daha sonradan proje kapsamı daraltılmıĢ, buna
rağmen uygulamadaki bazı hataların sonucunda baĢarıya ulaĢılamamıĢtır
(GĠRAY 1982, s.2 ). Bir diğer çalıĢma ise Batı Karadeniz Bölgesinde
gerçekleĢen hızlı büyüyen türlerle orman kurma çalıĢmasıdır. Bu çalıĢma ile
Batı Karadeniz bölgesinde bulunan bir kısım yapraklı ormanlar kaldırılarak
yerine hızlı büyüyen ibreli türlerle endüstriyel ağaçlandırmalar kurulmuĢtur.
Ancak bu projenin uygulanmasında bir takım aksaklıklar olmuĢ, endüstriyel
ağaçlandırmanın gereği olan entansif orman bakım çalıĢmaları zamanında
yapılamamıĢ ve tam baĢarıya ulaĢılamamıĢtır.
1973-1995 dönemi için hazırlanmıĢ olan ormancılık ana planında da plan
dönemindeki taleplerin karĢılanabilmesi için kısa idare süreli hızlı büyüyen
türlerle ağaçlandırmaların yapılması hedeflenmiĢtir (ANONĠM2 1976, s. 103).
Ağaçlandırmaya dayalı, kısa idare süreli prodüktif orman kurarak sanayi
kuruluĢları ve diğer kullanıcı ihtiyaçlarını karĢılama fikri ve tartıĢmaları aslında
daha eskilere gitmektedir. Nitekim SAATÇĠOĞLU 1966 yılında yapılan
Ormancılık Teknik Kongresi’nde o zamanki kızılçam ormanlarının bir kısmının
iyi bonitetli olmasına rağmen bozuk orman formlarıyla kaplı olduğunu,
dolayısıyla bu alanlardan kısa idare süreli ve entansif ormancılıkla daha yüksek
verim alınabileceğini belirtmiĢ ve bu alanların tıraĢlanarak kızılçam

ağaçlandırmalarına dönüĢtürülmesini tavsiye etmiĢtir (SAATÇĠOĞLU 1966,
s.10).
Yine bu dönemde ağaçlandırma hedefleri büyütülmüĢ ve 2000 yılına
kadar her yıl 300 bin hektar alanda çalıĢılması, hızlı geliĢen yerli ve yabancı
türlerle uygun alanların yurt çapında belirlenebilmesi için etüt–proje gruplarının
kurulması, ülkemizde araĢtırma ve denemeler yapmak üzere bir araĢtırma
kuruluĢunun kurulması, Ağaçlandırma Bölge Müdürlükleri kurularak büyük
projelerin gerçekleĢtirilmesi düĢünülmüĢtür. Bu düĢünce adımlar halinde
uygulamaya konulmuĢ ve 1962 yılında Ġzmit’te kurulan Kavakçılık AraĢtırma
Enstitüsü’ne 1968 yılında, hızlı geliĢen yabancı türlerin deneme ve araĢtırılması
görevi de verilmiĢtir (BOYDAK ve DĠRĠK, 1998, s. 15).
1960’lı ve 1970’li yıllarda geliĢen orman endüstri kuruluĢlarının
taleplerini karĢılamaya yönelik çabalar etkisini göstermiĢ ve bu amaç
doğrultusunda yukarıda da değinildiği gibi yeni yatırımlara gidilmiĢ, ayrıca
mevcut ormanlardan yapılan hasatta, ürün çeĢitlerinde de değiĢiklik yapılmıĢtır.
Nitekim endüstriyel odun üretimi (lif yonga, kağıtlık odun, maden direği, tel
direk ve tomruk) 1962 yılında yaklaĢık 2.8 milyon m3/yıl iken 1978 yılında 8.6
milyon m3/yıl a çıkmıĢtır (KONUKÇU 1999, s.53).
Orman Bakanlığı uzun yıllardan bu yana gerek Orman Genel Müdürlüğü
ve gerekse Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü aracılığı ile
üretim amaçlı ağaçlandırmalar yapmaktadır. Bu ağaçlandırmalar için öncelikle
alan etüdü ve ağaçlandırmaya uygun bulunması durumunda da projesi
yapılmaktadır. Ancak uygulamalara bakıldığı zaman ağaçlandırma kararı
aĢamasında yeterince isabetli davranılamadığı anlaĢılmaktadır. Nitekim
günümüzde, daha önce büyük masraflarla yapılmıĢ ancak baĢarısızlıkla
sonuçlanmıĢ, fidan yaĢama yüzdesi bakımından baĢarı elde edilmiĢ ancak daha
sonraki yıllarda toplu ölümlerle karĢılaĢılmıĢ veya planlanan odun hasılatına hiç
yaklaĢılamamıĢ ve büyüme durma noktasına gelmiĢ ağaçlandırma örneklerine
rastlamak hiç de zor değildir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi
ağaçlandırma kararı için elde yeteri kadar bilgi ve enstrümanın bulunmamasıdır.
Eksik olan bu enstrümanlar daha çok hasılat ve ekonomik değerlendirmeye
iliĢkindir. Hasılat ile ilgili olanlar; yetiĢme ortamı verimliliğinin yani bonitetin
tespitinin yeterince sağlıklı yapılamaması ve hasılat elemanlarının (meĢcere
hacim ve hacim elemanlarının) önceden hasılat eĢitlikleri aracılığıyla
kestirilebiliyor olmaması Ģeklinde özetlenebilir. Ekonomik değerlendirme
konusundaki eksiklik ise öncelikle ağaçlandırma yatırımlarında ekonomik
değerlendirmeye
yeterince önem verilmiyor olması, ayrıca bu konuda
kullanılabilecek uzman personelin ve hazır bir aracın (bilgisayar programı)
bulunmamasıdır.

Ülkemizde kızılçam ağaçlandırmaları ile ilgili bir baĢka konu da maki
alanlarıdır. Bilindiği gibi Akdeniz Bölgesi’nde maki alanları ile kızılçam yayılıĢ
alanları arasında büyük bir örtüĢme vardır. Zaman zaman bazı maki alanlarının
kaldırılıp kızılçam ile ağaçlandırıldığı ve bunun da tartıĢmalara neden olduğu
bilinen bir konudur. Bu konu ayrıca aĢağıda irdelenmiĢtir.
Maki Alanları ve Durumu :
Maki; boylu (boyu 2 m den fazla), genellikle sık, toprak üstü kısımları
belirgin bir biçimde gövde ve tepe tacı olarak ayrılmayan ancak yaprakları
çoğunlukla yere kadar uzanan her dem yeĢil, sert yapraklı, odunsu bitkiler
topluluğu Ģeklinde tanımlanmaktadır (NEYĠġÇĠ, 1989, s.73). Ayrıca
SAATÇĠOĞLU makiyi “Boylu yahut bodur çalı cemiyetleri, Akdeniz ve
kısmen Karadeniz kıyılarında denizle dağ etekleri arasında yaygın ve çok çeĢitli
bitkilerden oluĢan bir formasyon” Ģeklinde tanımlamaktadır (SAATÇĠOĞLU,
1976, s.151). “Maki” kelimesi Ġtalyanca olup Korsika’dan maquis: çalılık
kelimesinden dilimize geçmiĢtir (DĠNGĠL, 1976, s.2).
Makiyi teĢkil eden ağaç ve ağaçcıkların sayısı çok daha fazla olmakla
birlikte baĢlıcaları; mersin (Myrtus communis), defne (Laurus nobilis), zeytin
(Olea europea var. oleaster), sandal (Arbutus andrachne), katır tırnağı
(Spartium junceum), pırnal meĢesi (Quercus ilex), kermes meĢesi (Quercus
coccifera), akçakesme (Phillyrea latifolia), keçi boğan (Calicatome villosa),
menengiç (Pistacia terebinthus), sakız (Pistacia lentiscus), funda (Erica
arborea, Erica verticillata), boyacı sumağı (Cotinus coggygria), erguvan
(Cercis siliquastrum), tesbih çalısı (Styrax officinalis), karaçalı (Paliurus spinachristy), kurtbağrı (Ligustrum vulgare), keçi boynuzu (Ceratonia siliqua),
Adenocarpus parvifolius, laden (Cistus criticus, C.salviifolius), diken ardıcı
(Juniperus oxycedrus) ve ılgın (Tamarix germenica) olarak sayılabilir
(KASAPLIGĠL, 1952, s.48 ; SAATÇĠOĞLU, 1976, s.152).
Maki ülkemizde Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri’nde bulunmaktadır
ancak tipik Akdeniz kıyı kuĢağı bitkisidir. KıĢları ılıman ve yazları kurak iklime
sahip Akdeniz Bölgesi’nde maki bitkileri kıĢın yapraklarını dökmeden
kalabilmekte, yazın da sert ve kalınlaĢarak bazen de dikenleĢmiĢ yaprakları ile
kuraklığa karĢı koyabilmektedirler.
Makinin oluĢumu ile ilgili bu konuda çalıĢan bilim adamları tarafından
ortaya atılmıĢ iki temel görüĢ vardır. Birinci görüĢe göre maki Akdeniz’e özgü
olan Ģiddetli yaz kuraklığına dayanabilen türlerden oluĢmuĢ klimaks, yani
primer karakterli bir vejetasyondur. Ġkinci görüĢe göre ise uzun yıllar orman
yangınları ve insan etkisiyle orman vejetasyonunun tahribi sonucu ortaya çıkmıĢ
sekonder karakterli bir vejetasyon tipidir (YALTIRIK ve EFE, 1989, s.62).

Makinin yayılıĢ gösterdiği alanlar incelendiğinde her iki görüĢü de haklı
gösterecek nedenlerin izlerine rastlanmaktadır. Asırlar boyu medeniyetin
hüküm sürdüğü bölgede insan etkisi ve sıkça görülen yangın etkisiyle tahrip
olan ormanların doğal yolla yenilenememesi sonucunda aĢırı yaz kuraklığına
dayanabilen bitki örtüsüyle (maki) kaplanması olası bir durumdur. Diğer
taraftan, bilindiği gibi herhangi bir yerin klimaks vejetasyon yapısının oluĢumu
üzerinde etkili önemli faktörlerden birisi iklimdir. Maki vejetasyonu da ağır yaz
kuraklığına dayanabilen türlerden oluĢması nedeniyle üzerinde iklimin etkilerini
belirgin bir Ģekilde taĢımaktadır.
Maki kompozisyonundaki bitkilerin boyuna göre boylu ve bodur maki
olarak ikiye ayrılmaktadır. Bodur maki daha çok boylu makinin hayvan ve
insan tahribi sonucu oluĢmuĢ, toprağın çok taĢlı ve sığ olduğu, toprak-su
dengesinin çok bozulduğu alanlarda kısa boylu, bodur, yastık formundaki
bitkilerden oluĢmaktadır. Fransa’da “Garigue”, Ġspanya’da “Tormillares”,
Yunanistan’da “Phirigana”, Filistin’de “Batha” ve Türkçe’de de “Garig” olarak
adlandırılan bu degrade bodur maki sekonder olarak ortaya çıkmıĢtır (QUEZEL,
1983, s.44 ; YALTIRIK ve EFE, 1989, s.64 ; YILMAZ, 1996, s.56).
Makinin ülkemizde kapladığı alan konusunda değiĢik kaynaklara göre
değiĢik rakamlara rastlamak mümkün olmakla birlikte bu rakamlar 1,7-2,0
milyon hektar civarındadır. Kapladığı bu alan dikkate alındığında üzerinde
durulmaya değer bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu alanların bir kısmı
uzun yıllardan beri baskı altında kalmıĢ, tahribat sonucunda garig alanlara
dönüĢmüĢtür. Ayrıca bu alanlar bazen üzerindeki maki vejetasyonu
temizlenerek kızılçam ile ağaçlandırmaya da konu edilmiĢ ve bu durum meslek
kamuoyunda tartıĢmalara neden olmuĢtur. Meslek kamuoyunun bir kısmı bu
alanların atıl olduğu gerekçesiyle ağaçlandırılıp üretime katkı sağlaması
gerektiğini düĢünürken, diğer bir kısmı bu alanların biyolojik çeĢitlilik
açısından tahrip edilmemesi gerektiğini, zaten marjinal olan bu alanların
üretime fazla bir katkısının olamayacağı ve buralara yatırılan paraların geri
alınamayacağını savunmaktadır. Bu çalıĢma ile maki konusundaki bu
tartıĢmaların sonuçlanmasına katkı sağlanmaya çalıĢılacaktır. TartıĢma ve
Sonuç bölümünde bu konudaki değerlendirmelere yer verilecektir.
4. MATERYAL VE YÖNTEM
4.1. Ağaçlandırmalar ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Daha önce de belirtildiği gibi Dünyada ve Türkiye’de ağaçlandırmalar
ormandan beklenen faydaya bağlı olarak oldukça farklı amaçlarla

yapılmaktadır. Bununla birlikte kalkınma planlarında da belirlenen bazı amaçlar
ve kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir. KALIPSIZ, Orman Bakanlığı’nın
görevleri ve kalkınma planlarında belirlenen ilkeler doğrultusunda, bugün de
geçerliliğini koruyan, ağaçlandırma stratejilerini aĢağıdaki Ģekilde belirlemiĢtir
(KALIPSIZ 1970 s. 37) :
Orman ürünü talebini karĢılamak ve ülke topraklarını değerlendirmek
amacı ile, meĢcere kesim değeri ağaçlandırma giderinden yüksek olan
bozuk ormanlarda ve ekonomik baĢarısı pozitif olacak devlet
arazilerinde endüstriyel ağaçlandırmalar yapmak,
Ekonomik sonucu eĢit olan projelerde orman hizmetleri değer artıĢı ve
bölge emek arzı fazlalığı durumlarına öncelik tanımak,
Ekonomik baĢarının negatif olduğu bozuk orman veya devlet arazisinde
ancak halk topluluğu veya ilgili kamu sektörlerinin katılımı ile denge
sağlanabildiği takdirde hidrolojik ağaçlandırmalar yapmak,
Halk topluluğu ve kamu sektörlerinin yapacağı ağaçlandırmalara teknik
yardımda bulunmak.
Bu stratejilerin belirlendiği zaman düĢünüldüğünde aradan geçen zaman
içerisinde ormandan olan beklentilerin artıĢ ve çeĢitlenmesine de bağlı olarak
daha yeni stratejiler de eklemek mümkündür. Özellikle son yıllarda
ormanlardan beklentilerin çeĢitlenmesi ve daha çok ormanların çevre bağlantılı
ve sosyal faydalarının ön plana çıkmıĢ olması ağaçlandırma amaçları ile buna
bağlı olarak belirlenen stratejileri de etkilemektedir. Ormanların ve bu arada da
ağaçlandırma ormanlarının ekonomik açıdan değerlendirilmesinde (ormanların
değerinin belirlenmesinde) birincil amaç odun ürünü elde etmek olsa bile
ormanın sağladığı diğer sosyal faydaların da dikkate alınması gerekir.
Ormanların ekonomik değerinin belirlenmesinde ormandan sağlanan faydaların
somut ve soyut oluĢuna göre iki grup oluĢmaktadır. Somut değerler odun,
reçine, kekik vb.. pazarı bulunan değerlerden oluĢmaktadır ve dolayısıyla
ölçülmesi daha kolaydır. Soyut değerler ise pazarı olmayan (varlık değeri, miras
değeri, fedakarlık değeri, tercih değeri, özgül değer, sezgisel değer, estetiksanatsal değer, rekreasyonel değer, bilimsel değer, dolaylı değer) değerlerdir
(BEKĠROĞLU, 2000, s.3 ; TÜRKER, F. ve DĠĞERLERĠ, 2001, s.172).
Ormanın bu soyut değerinin belirlenmesi için geliĢtirilen bazı kriterlerden
faydalanılmaktadır (SAASTAMOINEN, O., 1982, s.76 ; CUBBAGE, W.F. and
al, 1993, s.103 ; ADAMOWICZ W.L. and al. 1996 s.94).
Ormanların sağladığı faydalara dayalı değerlendirmelerin çeĢitliliği bu
konuda yapılacak çalıĢmaları da güçleĢtirmektedir. Ancak burada olduğu gibi

birincil amacın odun üretimi olduğu ve diğer amaçların önemsenmeyecek kadar
geri planda bulunduğu ağaçlandırma projelerinin ekonomik analizi için sadece
odun ürünü dikkate alınarak karar verilebilir. Ayrıca burada öncelikli amaç
ormanın sağladığı tüm faydaların ölçümü değil, odun üretimi dıĢındaki
fonksiyonları (faydaları) aynı ölçüde gördüğü varsayılan alternatif alanlar
(projeler) arasından en uygunun olanının seçimidir. Bu amaçla sadece odun
ürününü dikkate alan ekonomik analiz yönteminin kullanımı yeterli ve tutarlı
olacaktır (KALIPSIZ 1970, s.45 ; BOWES AND KRUTILLA 1989, s.96).
Sadece odun üretiminin söz konusu olduğu özel sektör yatırımlarında ise odun
ürününe dayalı ekonomik değerlendirme yatırım kararı için yeterli olacaktır.
ÇalıĢmada ağaçlandırma yatırımlarında kullanılabilecek Arazi Hasıla
Değeri (Faustmann formülü), Net Bugünkü Değer (NBD) ve Ġç Karlılık Oranı
(ĠKO) ile Net Fayda / Masraf Oranı kriterlerinden faydalanılmıĢtır. Söz konusu
kriterler ve kullanım Ģekline daha sonraki bölümlerde değinilecektir.
Ormancılık yatırımlarının ekonomik değerlendirmelerinde tartıĢmaya
açık olan bir diğer konu da uygulanacak p faiz oranıdır. Yatırımların ekonomik
analizinde kullanılacak faiz oranı, piyasa faiz oranı, benzer yatırımların karlılık
oranı, sermayenin alternatif kullanımlarındaki karlılık oranı ve giriĢimcinin
yatırımdan beklediği en düĢük kar gibi faktörlerden etkilenir (ALANAY, A.,
1991, s.18). GERAY, yatırım için borçlanılmıĢ ise borç için ödenen faiz oranı
esas alınması, yatırım için borçlanma söz konusu değilse Merkez Bankası’nın
uzun vadeli borçlar için uyguladığı faiz oranının kullanılması gerektiğini
vurgulamıĢtır (GERAY, 1986, s.84). MĠRABOĞLU (1957) uluslar arası
boyutta, değiĢik ağaç türleri için yapılmıĢ ekonomik analiz çalıĢmalarını da
irdeleyerek ormancılıkta faiz oranının (ekstrem haller hariç) % 2-3,5 olarak
kabul edildiğini bildirmektedir (MĠRABOĞLU, 1958, s.210). Bununla birlikte
ormancılıkta etkili diğer sosyal faktörlerin de etkisiyle faiz oranının değiĢik
ülkelerde değiĢik uygulamaları vardır ve bu konuda tam bir fikir birliği
oluĢmamıĢtır. Yine bu konuda;
- Piyasa faiz oranlarının % 5-7 olması,
- Ġdare süresi içinde odun fiyatlarında % 1,5 oranında bir reel fiyat artıĢı
olacağı ve dolayısıyla uygulanması gereken faiz oranının % 5 - % 1,5 = %
3,5 olduğu,
- Orman iĢletmesinin özelliği ve ormanın sağladığı diğer sosyal hizmetlerin
de dikkate alınarak faiz oranının % 1,5–2 civarında olması gerektiği
gibi değiĢik fikirler de mevcuttur (FIRAT 1967, s.137 ; KALIPSIZ 1970, s.44).
Ülkemizde bu konuda yapılmıĢ çalıĢmalarda; ALANAY (1988, s.11) karakavak
ağaçlandırmaları için % 12, ara tarım uygulamaları için % 6, BĠRLER ve

KOÇER (1991, s.19) kavak ağaçlandırma yatırımlarının değerlendirilmesi için
% 12, OK (1997) aynı yaĢlı ormanlarda kesim düzeninin ekonomik analizi için
% 4, DĠNER ve KOÇER (1999 s.17) melez kavak ağaçlandırmalarında ara
tarım uygulamaları için de % 8 faiz oranlarını kullanmıĢlardır. LEDOUX (1986,
s.2) ABD de yapraklı ormanların ekonomik değerlendirmesinde faiz oranını %
4 olarak almıĢtır.
Bu çalıĢmada kullanılacak faiz oranı program (PLANTEK) kullanıcısının
tercihine bırakılmıĢ olup mönüden seçilebilecektir. Bunun için ana mönüden
seçilecek <Değerlendirme kriterleri> ile açılacak pencere kullanılacaktır.
Mönüden seçilmemesi durumunda % 5 olan varsayılan faiz oranı
kullanılacaktır. Varsayılan faiz oranı yukarda değinilen ve değiĢik
değerlendirmeler ıĢığında kararlaĢtırılmıĢtır.
4.1.1. Alana Ait Bilgiler
4.1.1.1. Bonitet Tayini
PLANTEK daha önce ağaçlandırılmıĢ kızılçam orman alanları için ve
kızılçamla ağaçlandırılması düĢünülen ve üzerinde orman bulunmayan
ağaçlandırmaya aday alanlar için kullanılabilmektedir.
Bilindiği gibi üzerinde orman bulunan orman alanlarının bonitetinin
tayini için değiĢik yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden aynı yaĢlı
ormanlar için; meĢcere üst boyunu esas alan yöntem, değiĢik yaĢlı ormanlar
içinde meĢceredeki en kalın ağaçların ortalama boyunu esas alan yöntem
(Flury’nin çap sınıfı orta boyuna dayanan yöntem) en çok kullanılanlarıdır
(ERASLAN 1982, s.159 ; KALIPSIZ 1984,s. 281).
Üzerinde normal kuruluĢta bir orman bulunmayan veya çıplak alanların
yetiĢme ortamı verimliliğinin, yani bonitetinin belirlenmesi ise oldukça farklı ve
karmaĢık bir konudur. Çünkü, örneğin üzerinde aynı yaĢlı bir orman bulunan
yerde üst boy o ağaç türü için o yerin verim gücünü tespit etmeye yeterli iken,
ormansız alanda verim gücünün tek baĢına yeterince yansıtabilecek bir faktör
bulunmamaktadır. Ormansız alandaki verim gücü iklim, toprak, yükselti, bakı
ve eğim gibi faktörlerin kombine etkisiyle ortaya çıkmaktadır (FIRAT 1959, s.
21). Ġklim ise sıcaklık, hava, su, ıĢık ve rüzgar gibi faktörleri bünyesinde
barındırmaktadır. Kısaca klimatik, fizyografik, edafik ve biyotik olarak
özetlenebilecek bu faktörler sadece tek baĢlarına etkili olmakla kalmayıp, aynı
zamanda etkileĢimleri de ağaç türlerinin büyüyüp geliĢmeleriüzerine etkili
olmaktadır.. Örneğin tek baĢına yeterli sıcaklık veya su, büyüme için yeterli
etkiyi gösteremedikleri halde iki faktörün birlikte etkisi daha fazla olmaktadır.
Hatta bazen olay iyice karmaĢık hale gelmekte ve bu faktörler biri diğerinin

yerine ikame deolabilmektedir. Örneğin Toroslar’ın denize yakın üst
kesimlerinde yüksek hava nemi, düĢük yağıĢın etkisini giderebilmektedir
(SEVĠM 1960, s.45).
ÇEPEL de orman ekosistemlerinin verim gücünü etkileyen faktörleri
canlı ve cansız ekosistem faktörlerinin kombinasyonu Ģeklinde gruplandırmıĢtır
(ÇEPEL 1978, s. 397). Bu gruplar içerisine giren bazı özellikler ile yetiĢme
ortamı verimliliği arasındaki iliĢkileri inceleyen araĢtırmalar yapılmıĢtır.
SARAÇOĞLU (1989, s.122-138) göknar ormanlarında yaptığı araĢtırmada
bonitet ile bakı, eğim, denizden yükseklik ve uzaklık, yeryüzü Ģekli, toprak
durumu ve humus miktarı, drenaj durumu, A ve B horizonu kalınlığı ve nemi ile
mutlak ve fizyolojik toprak derinliği arasındaki çapraz iliĢkileri incelemiĢ ve
bazı iliĢkiler saptamıĢtır. Bazı araĢtırmacılar da belli bir ağaç türü için örneğin
diri örtü tiplerini ölçü alıp bonitet sınıflarını oluĢturmayı denemiĢlerdir. Yine
yapraktaki besin maddelerini ölçü alan çalıĢmalar da vardır. Ayrıca bakı,
denizden yükseklik, yamaç üzerindeki konum ve eğim gibi fizyografik
faktörleri kullanan; iskelet miktarı, kil miktarı, asitlik derecesi, su tutma
kapasitesi ve organik madde miktarı gibi toprak özelliklerini kullanan ve yağıĢ
ve sıcaklık baĢta olmak üzere iklim verilerini kullanan yöntemlerle
geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır (ÇEPEL 1978, s. 397- 409).
ZECH ve ÇEPEL Güney Anadolu Bölgesinde kızılçam ormanlarında
toprak özellikleri ve topografik özellikler ile bonitet endeksi (50 yaĢındaki üst
boy) arasındaki iliĢkileri araĢtırmıĢlardır. Bir baĢka deyiĢle bu özellikler
aracılığı ile bonitetin tayin edilip edilmeyeceğini ortaya koymaya çalıĢmıĢlardır
(ZECH, W. ve N. ÇEPEL 1972 s.14-55 ; ÇEPEL N.ve W. ZECH 1993, s. 134).
Söz konusu çalıĢma ile 18 toprak ve topografyaya ait özellikler aracılığı ile
bonitet endeksi varyasyonu açıklanmaya çalıĢılmıĢ, regresyon ve faktör
analizleri yapılmıĢtır. Bu 18 faktörden seçilen 5 yetiĢme ortamı faktörü aracılığı
ile üst boy varyasyonunun % 79 u açıklanabilmiĢtir. BeĢ faktör ve etki
dereceleri;
1)
2)
3)
4)
5)

AB horizonunun faydalanılabilir su kapasitesi = % 46
MeĢcerelerin yamacın üst kenarından uzaklığı = % 14
Ölü örtü kalınlığı = % 8,
Humuslu üst toprağın ph derecesi = % 7
Humuslu üst toprağın kalınlığı = % 4

olarak tespit edilmiĢtir. AçıklanabilmiĢ olan bu % 79 oranı oldukça yüksek
sayılabilecek bir orandır. Ancak faktörlerin kolay ölçülebilir olmaması
nedeniyle uygulanması kolay değildir. Aynı yayında yazarlar yetiĢme ortamı
endeksinin (bonitetin) tayini için bakı, yamaç eğimi, arazi Ģekli, AB horizonu

kalınlığı, B horizonu toprak türü, taĢlılık durumu, ölü örtü kalınlığı ve A
horizonunun rengine dayalı puanlama sistemi ile yeni bir yöntem önermiĢlerdir.
Bu çalıĢmada yukarıda değinilen ve Ģimdiye kadar yapılmıĢ olan
çalıĢmalardan da faydalanarak üzerinde normal kapalı orman bulunmayan
(bozuk orman), maki ve çıplak alanların verim gücünü (bonitetini) kestirmek
için kriterler belirlenmiĢtir. Bu kriteler; toprak tekstürü (kumlu balçık, balçık,
balçıklı kil, kil), mutlak toprak derinliği (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm, 90-150
cm) fizyolojik toprak derinliği (0-30 cm, 30-100 cm, 100-150 cm), diri örtü
durumu (akçakesme, meĢe ve tesbih türleri, dikenli garik türü bitkiler, çıplak
alan), taĢlılık durumu (% 0-% 20, % 20-% 50, % 50-% 70) ve arazi topografyası
(alt yamaç, orta yamaç, üst yamaç) Ģeklinde tespit edilmiĢlerdir. Kriterlerin
tespitinde uygulanabilir olması, çok fazla ölçü ve analiz ile zaman
kaybedilmemesi gibi konulara dikkat edilmiĢ ve özellikle kriter seviyelerinin
tespiti konusunda AGM tarafından hazırlanmıĢ olan 4125 No lu Tamim’den
(ANONĠM4 1987, s.127-152) yararlanılmıĢtır.
PLANTEK programı ile, üzerinde normal kuruluĢta bir orman
bulunmayan ağaçlandırmaya aday alanlar için bu 5 faktöre göre bir bonitet
endeksi kestirilmektedir. Bu endeks kızılçam ağaçlandırmaları için USTA
(1991) tarafından hazırlanmıĢ bonitet endeksleri tablosuyla da uyumlu olarak
hesaplanmakta ve 30 yaĢındaki üst boyu göstermektedir. Dolayısıyla hesaplanan
bonitet endeksi 7,0 m – 23,0 m aralığında değiĢmektedir.
Bonitet endeksinin bu Ģekilde kestirilmesi tartıĢmaya açık bir konudur.
Yukarda da değinildiği gibi bu durum karmaĢık ve ayrıca üzerinde çalıĢılmaya
muhtaç bir konudur. Bu konuda, zamanla üretilecek bilgilerden de
faydalanılacak ve programın ilgili bölümü geliĢtirilebilecektir.
4.1.1.2. Aralık-Mesafe
Değerlendirmeye esas teĢkil eden alan, ağaçlandırmaya aday alan
olabileceği gibi kızılçam ile ağaçlandırılmıĢ bir orman alanı da olabilir.
Üzerinde halihazırda orman bulunan bir ağaçlandırma sahası olması durumunda
ağaçlandırmada kullanılmıĢ olan aralık-mesafe seçilecektir. KullanılmıĢ olan
aralık-mesafe ile programda verilmiĢ olan seçeneklerdeki aralık-mesafe tam
olarak birbiriyle uyuĢmuyor olabilir. Bu durumda her ağaca düĢen ortalama
alana bakılıp seçeneklerde verilene en yakın olanının seçilmesi yeterli olacaktır.
Üzerinde orman bulunmayan ağaçlandırmaya aday alanlar için kullanılması
planlanan aralık-mesafe veya yine ağaç baĢına düĢen alan hesabına göre en
yakın seçenektercih edilecektir.

Programda girilecek aralık-mesafe birim alandaki fidan sayısının ve buna
bağlı masraf ve hasılat değerlerinin hesaplanmasında kullanılacaktır. Kızılçam
ağaçlandırma alanları için hazırlanmıĢ olan hasılat tablosunun belli aralık
mesafeler için hazırlanmıĢ olması, programda seçilecek aralık-mesafe seçenek
sayısında da kısıtlayıcı etken olmuĢtur.
PLANTEK’te aralık mesafenin girilmesi için ana sayfadan <Alan türü>
düğmesi ile, gelecek sayfadan analize esas alanın özelliğine göre
<AğaçlandırılmıĢ alan> veya <Ağaçlandırmaya aday alan> seçeneklerinden
birisi seçilerek <Aralık mesafe> düğmesine basılacak ve açılan pencereden
aralık-mesafe seçilecektir.
4.1.2. Giderler
PLANTEK programında giderler; 1- ağaçlandırma giderleri, 2- bakım ve
idari giderler ve 3- hasat ve taĢıma giderleri olarak üç ana baĢlık altında
değerlendirilmektedir. ġekil 1 de ağaçlandırma giderleri ile hasat ve taĢıma
giderlerini içeren genel giderler mönüsü görülmektedir.

ġekil 1. Giderler Menusü ve Elemanları
Figure 1. Expenses Menu and its Components

4.1.2.1. Ağaçlandırma Giderleri
Ağaçlandırma giderleri; taksimat Ģebekesinin yapımı, servis yolu yapımı,
diri örtü temizliği, toprak iĢleme, fidan temini, fidan dikimi ve bakım
çalıĢmalarından oluĢmaktadır. Ağaçlandırmalarda yatırım masraflarını oluĢturan
bu kalemler değiĢik arazi koĢulları (eğim grupları, taĢlılık derecesi, diri örtü
çeĢidi ve kapalılık durumları) ve değiĢik yöntemler (insan gücü, makine gücü ve
makine tipi) birlikte değerlendirilmiĢtir. Söz konusu alternatifler programda
kullanıcının
seçimine
bırakılmıĢtır.
Alternatiflerin
oluĢturulmasında
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM)’nün her yıl
yayınladığı birim fiyat cetvellerinden faydalanılmıĢtır. Kullanıcı örneğin diri
örtü temizliğine iliĢkin arazi özelliklerini seçerken önce diri örtü temizliği
yapılacak alanın özelliklerini girecektir. ġekil 2 de “makide diri örtü
temizliği” nin seçimine iliĢkin bir örnek görülmektedir. Daha sonra eğim grubu,
örtü kapalılığı ve yüzeysel taĢlılık durumu ilgili kutulara yüzde değerleri
cinsinden yazılacaktır. Ağaçlandırılacak arazinin büyük olması ve değiĢik eğim,
örtü kapalılığı ve taĢlılık gruplarını ihtiva etmesi durumunda alan bölümlere
ayrılacak ve ilgili kutucuklara yüzde cinsinden değerleri yazılacaktır. ġekil 2 de
yapılan seçim, diri örtü temizliği yapılacak alanın
% 50 sinin “eğim grubu %
0-20, örtü kapalılığı % 60 dan fazla ve yüzeysel taĢlığı % 0-25” , % 30 unun
“eğim grubu % 20-40, örtü kapalılığı % 60 dan fazla ve yüzeysel taĢlığı % 025” ve % 20 sinin de “eğim grubu % 40-60, örtü kapalılığı % 0-60 ve yüzeysel
taĢlılığı % 0-25” olduğunu göstermektedir. Kolayca anlaĢılacağı gibi
kutucuklara yazılan rakamların toplamının 100 den fazla olmaması
gerekmektedir. Bu toplamın 100 den fazla olması durumunda program hata
uyarı mesajı vermekte ve düzeltme için ilgili menuye geri dönülmektedir.
Ayrıca alt kısımda diri örtü temizliği yapılacak alanın Toroslar üzerinde
ve % 50 den fazla parçalı kalker ana kaya üzerinde bulunduğuna iliĢkin
kutucuğun da seçili olduğu görülmektedir.
ġekil 2 sadece masrafların hesaplanmasında kullanıcının, ağaçlandırma
alanına iliĢkin bilgileri gireceği pencerelerden birisi örnek olarak verilmiĢtir.
ġekil 2 deki pencereye benzer biçimde diğer diri örtü temizlik seçenekleri ve
taksimat Ģebekesinin yapımı, servis yolu yapımı, toprak iĢleme, fidan temini,
fidan dikimi ve bakım çalıĢmaları gibi diğer ağaçlandırma masrafları için de
açılacak pencereler aracılığıyla kullanıcı ağaçlandırma masraflarının
hesaplanması için gerekli olacak bilgileri girecek ve analiz sonuçlarına
ulaĢacaktır. ġekil 1 de görüleceği gibi bir de birim fiyatlar düğmesi vardır. Bu
düğme ile açılacak pencereden AGM’nin yıllık belirlediği birim fiyatlar
girilmekte veya güncellenebilmektedir.

ġekil 2. Giderlerin Tespiti Ġçin Kullanılan Menulerden Bir Örnek: Diri
Örtü Temizliği
Figure 2. Menu used to calculate the expenses for living cover clearance
4.1.2.2. Bakım ve Silvikültürel ĠĢlemler
Fidan dikimini takiben fidanların biyolojik bağımsızlığını kazanıncaya
kadar, fidanların etrafında ot alma ve çapalama gibi bakım çalıĢmaları
gerekecektir. AGM’nin yayınladığı 8 nolu tamime göre (ANONĠM5, S.14) ilk
üç yılda, ağaçlandırmanın makineli veya toprak iĢlemesine göre değiĢen bakım
iĢlemlerinin yapılması, dört ve beĢinci yıllarda ise sahanın gözlem altında
tutulması ve gerekirse sürgün kontrolünün yapılması öngörülmektedir. Bu
çalıĢmada dikimi takiben ilk üç yıl ot alma, çapalama ve sürgün kontrolü gibi
bakım çalıĢmalarının yapılacağı düĢünülmüĢ ve bakımın Ģekli ve metodu
programın kullanıcısı tarafından belirlenmesi planlanmıĢtır. Bunun için
kullanıcı, giderler penceresindeki bakım çalıĢmaları düğmesiyle açılacak
pencereyi kullanacaktır.
Aynı pencereden yangın emniyet yollarının bakımına iliĢkin seçenekler
de seçilecektir. Bilindiği gibi ağaçlandırma çalıĢmalarında yangın emniyet
yolları yangın risk durumuna göre tesis edilmektedir. Yangın riski taĢımayan
yerlerde emniyet yolları da yapılmamaktadır. Eğer tesiste yangın emniyet yolu

var ise, yangın emniyet yollarının bakım sıklığı yıl olarak girilecektir. Yoksa
<yoktur> seçeneği seçilecektir.
Silvikültürel iĢlemlerin ekonomik bakımdan değerlendirilmesi bazı
zorluklar içermektedir. Bu değerlendirme için bir taraftan yapılacak masraf ile
elde edilecek ürün dikkate alınacak, diğer taraftan da yapılacak silvikültürel
uygulamanın bu uygulamadan sonra idare süresi boyunca büyümeyi (meĢcere
hacim ve hacim elemanlarını) nasıl etkileyeceği bilinmesi gerekmektedir. Bu
etkinin fonksiyon halinde tespit edilip değerlendirmeye sokulması
gerekmektedir. Oysa bilindiği gibi kızılçam ağaçlandırmaları için böyle bir
çalıĢma yapılmamıĢtır. USTA (1991), tarafından kızılçam ağaçlandırmaları için
yapılmıĢ olan hasılat çalıĢmasında belli aralık-mesafede dikilmiĢ ancak
herhangi bir silvikültürel iĢlem görmemiĢ meĢcereler için hasılat öğeleri
incelenmiĢtir. Silvikültürel iĢlemlerin PLANTEK’e daha sonraki versiyonlarda
dahil edilmesi düĢünülmektedir. Bununla birlikte silvikültürel iĢlemlerin
programda olmaması büyük bir eksiklik olarak görülmemiĢtir. Çünkü bilindiği
gibi son yıllarda üretim amaçlı kızılçam ağaçlandırmalarında geniĢ aralıkmesafe kullanılmaktadır. Bu durum yine kızılçam için daha çok kullanılan “en
yüksek odun hasılatı idare süresi” ile birlikte düĢünüldüğünde silvikültürel
uygulamaların etkisini azaltmaktadır.
4.1.2.3. Hasat ve TaĢıma Giderleri
Kesim, sürütme, yükleme, taĢıma, boĢaltma ve istifleme giderleri sürütme
mesafesi, arazi eğimi, yol uzunluklarına (ham yol, stabilize, asfalt) göre hayvan,
makine ve iĢçi çalıĢma zamanları hesaplanmıĢtır. Daha sonra bu çalıĢma
zamanları ve OGM tarafından her yıl tespit edilmekte olan iĢ kollarına göre
hayvan, makine ve iĢçi birim maliyetleri kullanılarak birim fiyatlar
hesaplanmıĢtır. OGM tarafından tespit edilmiĢ olan değiĢik iĢ kolları (kesim,
sürütme,yükleme, taĢıma ve istif) ile ürün çeĢitleri (sanayi odunu, kağıtlık odun,
lif yonga odunu, sırık ve çubuk, yakacak odun) için katsayılar kullanılarak bu iĢ
kolları ve ürün çeĢitleri için birim fiyatlar hesaplanmıĢtır. Bu birim fiyatlar yine
OGM tarafından iĢ kolları ve ürün çeĢitleri için belirlenmiĢ olan pirim
katsayıları ile de çarpılarak birim fiyatlara son Ģekli verilmiĢtir. Bütün bu
hesaplamaların yapılmasında OGM tarafından yayınlanmıĢ ve halen
kullanılmakta olan “Asli Orman Ürünlerini Üretim ĠĢlerine Ait 288 Sayılı
Tebliğ” (güncellenmiĢ rakamları ile) kullanılmıĢtır (ANONĠM6 1996).
Hasat ve taĢıma giderlerinin analizlere dahil edilebilmesi için ana
menüden <maliyetler> seçeneği ile açılacak olan penceredeki <hasat ve taĢıma
masrafları> bölümü kullanılmaktadır (ġekil 1). ġekilden de görüleceği gibi bu
bölümde <kesme>, <sürütme>, <taĢıma ve istifleme> ile <birim fiyatlar>

düğmeleri bulunmaktadır. Kullanıcı, <kesme> düğmesi ile açılacak pencereden
kesme ve tomruklamanın hesaplanabilmesi için değerlendirilen alanın eğim
grubunu girecek; <sürütme> düğmesi ile açılacak pencereden eğim grubu ve
sürütme mesafesini girecek, <taĢıma ve istifleme> düğmesi ile açılacak
pencereden ise ham, stabilize ve asfalt yol uzunluklarını girecek ve <hasat ve
taĢıma> masrafları hesaplanacaktır. <birim fiyatlar> düğmesi ile açılacak
pencereden de kesme ve taĢıma ile ilgili her yıl değiĢen birim fiyatlar girilerek
güncelleĢtirilecektir (ġesim 3).

ġekil 3. Kesme, Sürütme, TaĢıma ve Ġstifleme Ġçin Seçenek Menuleri
Figure 3. Options menus for calculation of harvesting expenses.
4.1.2.4. Diğer Giderler
Ġdare süresi boyunca ağaçlandırma, bakım ve silvikültürel iĢlemler ile
hasat ve taĢıma masrafları dıĢında idarenin düzenli olarak yaptığı kontrol,
gözlem ve diğer idari giderler de programda değerlendirilmiĢtir.
Ġdari giderler genellikle ayrıca hesaplanmamakta ve hesaplanmıĢ ana
giderlerin belli bir yüzdesi olarak alınmaktadır. Örneğin TÜRKER (1986) idari
giderler olarak ağaçlandırma giderleri, koruma yol ve bina masraflarının % 15

ini almıĢtır. OK (1997) ise, yaptığı kesim düzeninin ekonomik analizi
çalıĢmasında idari giderleri, üretim masraflarının % 10’u olarak hesaplamıĢtır
(OK, 1997, s.41). Bu çalıĢmada da idari masraflar olarak ağaçlandırma
masraflarının % 15’i alınmıĢtır.
4.1.3. Gelirler
Yapılacak bir ağaçlandırma yatırımında idare süresi boyunca bazı
gelirler elde edilecektir. Bu gelirler ve hesaplamalarına iliĢkin bilgiler aĢağıda
verilmiĢtir.
4.1.3.1. Ara Hasılat Gelirleri
MeĢcere geliĢiminin değiĢik evrelerinde yapılacak silvikültürel
uygulamalardan elde edilecek odun ürünü bu baĢlık altında düĢünülebilir.
4.1.1.3. bölümünde de değinildiği gibi PLANTEK, silvikültürel uygulamaları
bu versiyonunda (Ver 1.01) değerlendirmemektedir. Dolayısıyla ara hasılat
gelirleri söz konusu değildir.
4.1.3.2. Son Hasılat Gelirleri
Ġdare süresi sonunda elde edilecek odun ürünü gelirleri bu baĢlık altında
değerlendirilmiĢtir. Bilindiği gibi idare süresini tamamlamıĢ ve kesimi
gerçekleĢmiĢ odun hasılatı değiĢik ürün çeĢitleri Ģeklinde karĢımıza
çıkmaktadır. Bunlar, orta çap kalınlığı ve pazar ihtiyacına da bağlı olarak,
değiĢik boyutlardaki tomruk, sanayi odunu, tel direği, maden direği, kağıtlık
odun, lif yonga odunu ve yakacak odun Ģeklinde sınıflandırılmaktadır.
Bilindiği gibi değiĢik ağaç türleri için meĢcere orta çapına bağlı olarak bir
hektar alandan hangi üründen ne kadar elde edilebileceğini gösteren ürün
çeĢitleri tabloları mevcuttur. Bu çalıĢmada kızılçam ormanları için SUN ve
DĠĞERLERĠ (1977) tarafından hazırlanmıĢ olan ve orta çapa göre bir hektarda
ne kadar I., II. ve III. sınıf tomruk, maden direği, sanayi odunu ve yakacak odun
elde edileceğini gösteren ürün çeĢitleri tablosu kullanılmıĢtır. Elde edilecek
ürün çeĢitlerinin pazar fiyatları kullanılarak hektardan ve tüm alandan elde
edilecek ürün değeri (gelir) hesaplanmıĢtır.
Ülkemizdeki odun fiyatları (ürün çeĢitleri itibariyle), bu konuda tam bir
serbest piyasa Ģartlarının oluĢmamasıyla birlikte, pazardaki arz ve talep miktarı
ile diğer pazarı tanımlayan faktörlerin ortak etkileri sonucu ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca bu fiyatlar enflasyon, ülkenin ithalat konusundaki politika değiĢiklikleri
ve maliyet fiyatlarındaki değiĢiklikler gibi faktörlere bağlı olarak zaman
içerisinde de değiĢim gösterecektir. Fiyatları daha sağlıklı kestirmek için etkili

faktörleri serbest değiĢken olarak kullanarak talep ve fiyat denklemleri ve
bunlara ait istatistiklerin hesaplanması gerekir. Ancak takdir edilecektir ki, bu
oldukça ayrıntılı bir konu olup ayrıca bir çalıĢmayı gerektirecektir (OK, 1997,
s.41). Bu çalıĢmada reel (enflasyondan arındırılmıĢ) odun fiyatlarının uzun
vadede değiĢmeyeceği kabul edilmiĢ ve analiz yapılacağı zaman, bölgedeki
ortalama ürün (I., II. ve III. sınıf tomruk, sanayi odunu, maden direk ve yakacak
odun) fiyatları kullanılmıĢtır. PLANTEK kullanıcıları analiz yapmadan önce,
<Gelirler> menüsü ve <Birim fiyatlar> düğmesini kullanarak açılacak olan
pencereden odun ürün çeĢitleri için birim fiyatları gireceklerdir.
4.1.3.3. Diğer Gelirler
Ağaçlandırma amacını olumsuz yönde etkilemeyecek Ģekilde bu
alanlardan odun ürünü dıĢında rekreasyon faaliyetlerinden elde edilecek ve/veya
tohum satıĢından elde edilecek gelir gibi, odun dıĢı bazı gelirler sağlanıyor veya
sağlanması planlanıyor olabilir. Bu tür gelirlerin de analize sokulup,
değerlendirmenin daha gerçekçi yapılması mümkündür. PLANTEK’in bu
versiyonunda diğer gelirler kısmı analiz edilmemiĢtir. Ancak yeni versiyonunda
önemli olduğu düĢünülen bu değerlendirmenin de yapılması planlanmaktadır.
4.2. Değerlendirme Yöntemi
Bir ağaçlandırma yatırımında idare süresi içinde değiĢik zamanlarda
değiĢik iĢlemler gerçekleĢmekte ve bunlar için bir masraf yapılmaktadır. Yine
idare süresinin değiĢik zamanlarda ve miktarlarda gelir (ara ve son hasıla) gelir
elde edilmektedir. Yapılan masraflar ile elde edilen gelirleri, zaman faktörünü
de dikkate alarak değerlendirip, yatırımın ekonomik getirisini hesaplamak
mümkündür. Bu amaçla geliĢtirilmiĢ olan Basit karlılık (Rantabilite) Oranı, Geri
Ödeme Süresi, Arazi Hasıla Değeri (Faustmann Formülü), Net Bugünkü Değer
(NBD), Fayda Masraf Oranı (FMO) ve Ġç Karlılık Oranı (ĠKO) gibi ekonomik
kriterler ormancılık yatırımlarının değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır
(GERAY, 1978, s.22). Projenin ömrünü ve paranın zaman değerini dikkate
almayan Basit Karlılık (Rantabilite) Oranı ve Geri Ödeme Süresi kriterlerine
burada yer verilmemiĢtir. Diğer dört kriter tanıtılmıĢ ve bu kriterlerin birbirine
kıyasla olumlu ve olumsuz tarafları aĢağıda verilmiĢtir.
ÇalıĢmada sonuçların yorumlanması bakımından daha pratik olan Net
Bugünkü Değer (NBD), Ġç Karlılık Oranı (ĠKO) ve Fayda / Masraf Oranı
kriterleri kullanılabilmektedir. Bu kriterler programda seçenek olarak
verilmiĢtir. Kullanıcı istediği bir kritere göre değerlendirme yapabilecektir.
Bunun için, ana menüden <Hesaplamalar> baĢlığından <Değerlendirme
kriterleri> seçeneği seçilecek, açılacak pencereden ilgili kriter iĢaretlenecektir.

4.2.1. Arazi Hasıla Değeri (Faustmann Formülü)
Faustmann’ın arazi hasıla değeri formülü, arazide yetiĢtirilecek üründen
elde edilecek değere göre arazinin değerini hesaplamayı öngörmektedir.
Ağaçlandırma yoluyla u yıllık idare süreleri için sonsuza kadar yapılacak
yatırımların kapital değeri Formül 1 ile hesaplanarak arazi hasıla değeri
bulunmaktadır (FIRAT ve MĠRABOĞLU, 1969, S.13 ; KALIPSIZ 1970, s.40).
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Burada, periyot içinde elde edilen net gelirlerin idare süresi sonundaki baliğ
değeri (R) tekrar bugüne ıskonto edilmektedir. R değerleri u idare süresi içinde
elde edilen ürün değeri ile baĢlangıçta yapılmıĢ olan tesis masrafı ve idari
giderlerin idare süresi sonuna baliğ edilmesinden sonra elde edilecek net
gelirden oluĢmaktadır. Ġdare süresi içinde elde edilen gelirler; bu süre içinde a
ve b yıllarında yapılan aralamalarla elde edilen Da ve Db odun ürünleri ile q ve r
yıllarında elde edilen Nq ve Nr ikincil ürünlerden oluĢmakta ve u idare süresi
sonu baliğ değerleri,
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formülüyle hesaplanmaktadır.
Ġdare süresi baĢında yapılan c tesis masrafları ile her yıl yapılan v idare
masrafları,

c1.0 p u ,

v (1.0 p u 1 )
0 .0 p

(3)

formülleri ile idare süresi sonuna baliğ edilmektedir.
4.2.2. Net Bugünkü Değer (NBD)
Net bugünkü değer ile arazi hasıla değeri arasında çok büyük benzerlik
vardır. Bu iki kriter arasındaki en önemli farklılık, arazi hasıla değerinde
yatırımın u periyotları için sonsuza kadar yapılacağı öngörüldüğü halde net
bugünkü değer hesaplamasında yatırımın sadece bir periyot için yapılacağı
düĢünülmesidir. NBD, ağaçlandırma yatırım periyodu boyunca her yıl elde
edilecek gelirlerden, bu yıllarda yapılacak masrafların çıkartılmasıyla elde
edilecek net nakit miktarının (At) p iskonto oranı ile bugüne baliğ edilmiĢ

miktarları olarak hesaplanmaktadır (GERAY, 1986, s.84 ; SARIASLAN, 1990,
s.135).
n

NBD
t 1

At
(1.0 p ) t

(4)

At : t. Yıldaki net nakit akımı
p :iskonto (faiz) oranı
n : Ġdare süresi (t = 1,2,3,.......n)
NBD paranın bugünkü değeriyle yatırım süresi sonunda elde edilecek
değeri matematik büyüklük olarak hesaplamaktadır. NBD bu özelliğinden
dolayı yatırım büyüklüğünden etkilenmektedir. Oysa hesaplanan NBD nin
yatırım sermayesi büyüklüğü ile olan iliĢkisi de önemlidir. Bu nedenle NBD
den faydalanarak karlılık endeksi (NBDR) denen ve bu iliĢkiyi de bünyesinde
barındıran;

NBDR

NBD
PI

(5)

formülü kullanılmaktadır (GERAY, 1986, s.84). Buradaki PI yatırım büyüklüğü
değeridir.
NBD nin sıfırdan büyük hesaplanması, yatırımın ekonomik bakımdan
fizibil olduğunu göstermektedir. Ancak projeler arasında öncelik sırası tespit
etmek söz konusu ise NBDR değerine bakılmalı ve en büyük NBDR değerine
sahip proje en öncelikli olmalıdır. PLANTEK, NBD ve NBDR değerlerinden
ikisini de hesaplamaktadır.
4.2.3. Fayda / Masraf Oranı
Fayda / masraf oranı (FMO) proje uygulama periyodu içinde ve sonunda
elde edilen gelirlerin bugüne indirgenmiĢ değerleri toplamının (TF) yine bu süre
içinde yapılmıĢ masrafların bugüne indirgenmiĢ toplam değerine (TM)
bölünmesiyle elde edilir.
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TM

(6)

Yatırıma karar verilebilmesi için fayda masraf oranının 1 den büyük
hesaplanması gerekir. FMO, proje yatırım büyüklüğünden etkilenmemesi,

dolayısıyla alternatif projeler arasından en iyisinin seçilmesinde veya bunlar
arasında bir sıralama yapılması için kullanılabilecek bir kriterdir. FMO nun
hesaplanmasında da elde edilen gelir ve yapılan masrafların bugünkü değerinin
hesaplanmasında yine bir p iskonto oranı kullanılacaktır. PLANTEK NBD de
olduğu gibi bu oranı kullanıcının tercihine bırakmakta, kullanıcının seçmemesi
durumunda ise varsayılan olarak p = % 5 oranını kullanmaktadır.
4.2.4. Ġç Karlılık Oranı (ĠKO)
Net bugünkü değer kriteri ile projenin uygulanmasına karar verebilmek
için, paranın zaman değerini dikkate alıp belli iskonto oranını kullanarak net
bugünkü değerin sıfırdan büyük (pozitif bir değer) olarak elde edilmesi
gerekmektedir. Ġç karlılık oranında ise herhangi bir iskonto (faiz) oranı
kullanılmamakta, aksine NBD nin sıfır olması halinde bu iskonto (faiz) oranı
hesaplanmaya çalıĢılmaktadır. Bir baĢka ifadeyle ĠKO ile, NBD = 0 için (ki bu
nokta yukarda da açıklandığı gibi yatırımın yapılabilmesi için kritik noktadır)
yapılacak yatırımın proje süresi boyunca hangi faiz oranıyla faizlendirileceği
hesaplanmakta, yani sermaye karlılığını göstermektedir (GERAY, 1986, s.86;
SARIASLAN, 1990, s.143). ĠKO nun hesaplanmasında,
n
t 1
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eĢitliği kullanılmaktadır. Bu eĢitlik yukarda verilmiĢ olan 4 nolu eĢitliğe çok
benzemektedir ve NBD yerine sıfır (0) yazılmıĢtır. NBD yi sıfır yapan p iskonto
oranı iterasyon yöntemiyle hesaplanmaktadır. Önce herhangi bir faiz oranıyla
NBD hesaplanmakta, hesaplanan NBD nin pozitif olması durumunda faiz oranı
yükseltilmekte, negatif olması durumunda ise faiz oranı düĢürülmektedir. Bu
iĢlem NBD nin sıfır olarak hesaplanmasına kadar devam etmektedir. NBD = 0
noktasındaki faiz oranı ĠKO olarak hesaplanmaktadır.
PLANTEK ĠKO nun hesaplanmasını yukarda açıklandığı gibi iterasyon
yöntemiyle otomatik olarak yapmaktadır. Kullanıcı iterasyon aĢamalarını
görememektedir.
Yatırıma karar verilebilmesi için ĠKO nun belli bir kritik faiz oranından
daha yüksek hesaplanmıĢ olması gerekmektedir. Bu kritik oran daha önce de
tartıĢıldığı gibi ormancılık yatırımları için kullanılacak faiz oranıdır veya
yatırımcının tespit edeceği bir orandır. Alternatif yatırım projeleri arasından bir
seçim yapma veya sıralama söz konusu ise en yüksek ĠKO değeri olan proje
öncelik alacaktır.

ĠKO, proje ömrünü ve paranın zaman değerini dikkate alması ve bir faiz
oranını kullanmıyor olması (çünkü daha önce de değinildiği gibi, faiz oranının
belirlenmesinde bazı güçlükler vardır) nedeniyle pratik açıdan kullanılabilir bir
kriterdir. ĠKO nun zayıf tarafı ise yatırım büyüklüğünden etkilenmiyor olması
ve dolayısıyla toplam kar hacmini göz önüne almıyor olmasıdır. SARIASLAN
(1990, S.145), yatırım kararlarının daha isabetli olması için birbirine çok
benzeyen NBD ve ĠKO nun birlikte kullanılmasını önermektedir. Böylece ĠKO
nun eksik tarafı da giderilmiĢ olmaktadır.
4.3. Uygulama
Daha önce de belirtildiği gibi PLANTEK programı yeni yapılacak
ağaçlandırma yatırımlarının değerlendirilmesinde kullanılabileceği gibi önceden
yapılmıĢ ağaçlandırma yatırım projelerinin değerlendirilmesinde de
kullanılabilmektedir. Mevcut ağaçlandırma ormanı kaç yaĢında olursa olsun
yatırımın bugünkü parasal değerler cinsinden analizi mümkündür. Bunun için
programın kullanımı sırasında <alan türü> menüsünden <ağaçlandırılmıĢ alan>
seçeneğinin seçilmesi ve ilgili alanların doldurulması ve maliyetlerin hesabına
iliĢkin diğer özelliklerin bilinmesi yeterli olacaktır.
Program ve fonksiyonunun daha iyi anlaĢılması için değiĢik yatırım
örneklerinin değerlendirilmesine iliĢkin örnekler verilmiĢtir. Verilen örnekler
konunun önemini daha iyi göstermesi bakımından farklı ekonomik sonuçlar
verecek farklı bonitetlerden seçilmiĢtir. Bu amaçla ağaçlandırılmıĢ orman için
iyi bonitetli alana örnek olarak 1973-1974 yıllarında yapılmıĢ olan AntalyaKurĢunlu Ağaçlandırma Alanı, düĢük bonitetli alana da Antalya-KorkuteliSusuz Ağaçlandırma Alanı bir örnek olarak alınmıĢtır. Ağaçlandırmaya aday
alan olarak da Antalya-AĢağıoba ağaçlandırma alanı seçilmiĢtir. Bu alanın aynı
zamanda bir maki alanı olması maki alanlarının ağaçlandırılması ile ilgili
yapılacak değerlendirmelere de bir örnek teĢkil edecektir.
Antalya-KurĢunlu Ağaçlandırma Alanı: 1974-1975 yıllarında
gerçekleĢtirilmiĢ olan bu proje ekonomik anlamda iyi bir ağaçlandırma yatırımı
örneğidir. Gerçek alanı çok daha büyük olan bu ağaçlandırma alanından, aynı
yıl ağaçlandırılmıĢ 69, 70, 71, 72, 73 ve 76 nolu bölmelerde, 1996-2006 dönemi
için hazırlanmıĢ olan orman amenajman planında Çzb3 ve Çzbc3 meĢcere
tipinde gösterilmiĢ olan toplam 142,5 ha büyüklüğündeki alan alınarak
değerlendirilmiĢtir. Bu alanın değerlendirilebilmesi için PLANTEK’e verilmesi
gerekli olan bonitet endeksi, kullanılan aralık mesafe, eğim, taĢlılık durumu,
toprak derinliği ve aĢağıda belirtilen diğer ölçü ve özellikler ağaçlandırma
alanından alınan 15 noktada ölçülerek ortalama değerler olarak hesaplanmıĢ

veya tespit edilmiĢtir. Bu ölçü ve özellikler ile alana ait kroki ve resim aĢağıda
verilmiĢtir :

ġekil 4. KurĢunlu Ağaçlandırma Alanı
Figure 4. A view from Kurşunlu afforestation area
Alan bilgileri:
Alan adı : KurĢunlu Ağaçlandırma Alanı
Bölge Müdürlüğü : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
ĠĢletmesi : Antalya Merkez Orman ĠĢletmesi
Ġdare süresi : 35 yıl
Alanı büyüklüğü : Brüt 142,5 ha
Bonitet endeksi : 19,93 m.
Aralık-mesafe : 2,0 m X 2,5 m
Ağaçlandırma masrafları:
Taksimat Ģebekesi : Taksimat Ģebekesi yok
Servis yolu yapımı : Meyil grubu % 40 a kadar ve yol uzunluğu 4 km
Diri örtü temizliği : Bozuk koru ve bozuk baltalıklarda diri örtü
temizliği, alanın tamamı % 0-20 eğim grubu, % 60 dan fazla örtü
kapalılığı ve % 25 den az taĢlılık durumu özelliklerini taĢıyor

Toprak iĢleme : Alt toprak iĢlemesi yapılmıĢ ve ikili riper kullanılmıĢ,
alanın tamamı % 0-20 eğim grubu ve % 25 ten az çakıl ve blok
taĢlılığa sahip
Fidan dikimi : Piketaj yapılmamıĢ, dikilen fidanların tamamı çıplak
köklü, fidanlar 15 cm X 30 cm boyutlarında ve 30 cm derinliğinde
çukurlara dikilmiĢ, tamamlama yapılmamıĢ ve fidan taĢınması için
iki kamyon kiralanarak 140 000 000 Tl masraf yapılmıĢ.
Bakım masrafları:
Bakım : Bakım iĢçi ile yapılmıĢ, birinci ve ikinci yıl fidanlar çevresinde
iĢçi ile ot alma ve çapalama, ot yoğunluğu % 40 dan fazla, üçüncü
yıl fidanlar etrafında iĢçi ile sürgün kontrolü yapılmıĢ, yangın
emniyet yolu olmadığı için bakım masrafı da yapılmamıĢ.
Kesme ve taĢıma masrafları:
Kesme : Kesme tomruklama için meyil grubu % 0-30
Sürütme:Sürütme mesafesi 150 m ve sürütme için eğim grubu
% 030
TaĢıma ve istif : Odun taĢıma güzergahında ham yol uzunluğu 1 km,
stabilize yol yok ve asfalt yol uzunluğu 25 km.
KurĢunlu ağaçlandırma alanı için girilen bu özelliklere göre ve
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nün 2001 yılı birim
fiyatları kullanılarak yapılan analiz sonuçlarına göre Net Bugünkü Değer : 234
768 406 044 Tl, Fayda/Masraf Oranı : 2,317 (bu hesaplamalar için faiz oranı
varsayılan, yani % 5 seçilmiĢtir) ve Ġç Karlılık Oranı : % 8,76 olarak
hesaplanmıĢtır.
Antalya-Korkuteli-Susuz Ağaçlandırması : Bu ağaçlandırma projesi
kötü yetiĢme ortamına sahip (düĢük bonitetli) yerlerde yapılan ve ağaçlandırma
kararının isabeti konusunda tartıĢmaların bulunduğu alanlara örnek bir proje
olarak alınmıĢtır. 1980’li yıllarda yapılmıĢ olan bu ağaçlandırmanın 1984
yılında yapılan 483, 484, 485, 486 ve 487 nolu bölmeleri örnek olarak
değerlendirilmek üzere alınmıĢtır. Toplam 200 ha dan oluĢan bu alanı temsil
edecek Ģekilde 15 noktada bazı ölçme ve gözlemler yapılarak PLANTEK için
gerekli olan aĢağıdaki bilgiler toplanmıĢtır.

ġekil 5. Susuz Ağaçlandırma Alanı
Figure 5. A view from Susuz afforestation area
Alan bilgileri:
Alan adı : Korkuteli-Susuz Ağaçlandırma Alanı
Bölge Müdürlüğü : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
ĠĢletmesi : Korkuteli Orman ĠĢletmesi
Ġdare süresi : 40 yıl
Alanı büyüklüğü : Brüt 292 ha
Bonitet endeksi : 8,5 m.
Aralık mesafe : 2,0 m X 2,5 m
Ağaçlandırma masrafları:
Taksimat Ģebekesi : Toplam 2,87 km. uzunluğunda yangın emniyet
Ģeridi tesis edilmiĢ. Bu miktarın arazi özellikleri Ģöyledir: Maki ve
karaçalı vb.. türlerle kaplı alanlarda;
Meyil grubu % 0-20 ve örtü kapalılığı % 60 a kadar olan alan oranı
 % 60
Meyil grubu % 0-20 ve örtü kapalılığı % 60 dan fazla olan alan oranı
 % 25
Meyil grubu % 21-40 ve örtü kapalılığı % 60 a kadar olan alan oranı
 % 15
Servis yolu yapımı :Meyil grubu % 40 a kadar ve yol uzunluğu: 9,5km

Diri örtü temizliği :Diri örtü temizliği için arazi özellikleri Ģöyledir:
Maki ile kaplı alanlarda diri örtü temizliği. Alanın bu miktarın Maki
ve karaçalı vb.. türlerle kaplı alanlarda;
Meyil grubu % 0-20, örtü kapalılığı <% 60 ve taĢlılık oranı <% 25
olan alan oranı  % 20
Meyil grubu % 0-20, örtü kapalılığı <% 60 ve taĢlılık oranı >% 25
olan alan oranı  % 40
Meyil grubu % 0-20, örtü kapalılığı >% 60 ve taĢlılık oranı <% 25
olan alan oranı  % 10
Meyil grubu % 0-20, örtü kapalılığı >% 60 ve taĢlılık oranı >% 25
olan alan oranı  % 15
Meyil grubu % 21-40, örtü kapalılığı <% 60 ve taĢlılık oranı <% 25
olan alan oranı  % 5
Meyil grubu % 21-40, örtü kapalılığı <% 60 ve taĢlılık oranı >% 25
olan alan oranı  % 10
Toprak iĢleme : Alt toprak iĢlemesi yapılmıĢ ve ikili riper kullanılmıĢ,
alanın meyil ve taĢlılık gruplarına dağılıĢı aĢağıdaki gibidir:
Meyil grubu % 0-20 ve taĢlılık oranı <% 25 olan alan oranı  %30
Meyil grubu % 0-20 ve taĢlılık oranı >% 25 olan alan oranı  %50
Meyil grubu % 21-40 ve taĢlılık oranı <% 25 olan alan oranı  %5
Meyil grubu%21-40ve taĢlılık oranı >% 25 olan alan oranı  %10
Fidan dikimi : Piketaj yapılmıĢ, dikilen fidanların tamamı çıplak köklü,
fidanlar 15 cm X 30 cm boyutlarında ve 30 cm derinliğinde
çukurlara dikilmiĢ (orta ve hafif bünyeli topraklarda, alanın % 35 i
% 25 den az taĢlılık oranına, % 65 i de % 25 den fazla taĢlılık
oranına sahip), % 20 tamamlama yapılmıĢ ve fidan taĢınması için iki
kamyon kiralanarak 200 000 000 TL masraf yapılmıĢ.
Bakım masrafları:
Bakım : Bakım iĢçi ile yapılmıĢ, birinci ve ikinci yıl fidanlar çevresinde
iĢçi ile ot alma ve çapalama, ot yoğunluğu % 40 a kadar, üçüncü yıl
fidanlar etrafında iĢçi ile sürgün kontrolü yapılmıĢ, sürgün
yoğunluğu % 40 a kadar, yangın emniyet yolu bakımı her yıl
yapılmakta, yolların tamamı % 60 örtü yoğunluğundan daha az, %
85 i % 20 meyilin altında, % 15 i de % 25 in üzerinde meyile sahip.
Dikenli tel çekme : Dikenli tel toplam 7 km mesafeye çekilmiĢ ve ahĢap
kazık kullanılmıĢ.
Kesme ve taĢıma masrafları:
Kesme : Kesme tomruklama için ortalama meyil grubu % 0-30

Sürütme: Sürütme mesafesi 150 m ve sürütme için eğim grubu = % 0-30
TaĢıma ve istif : Odun taĢıma güzergahında ham yol uzunluğu 5,5 km,
stabilize yol uzunluğu 0 km ve asfalt yol uzunluğu 8 km
Bu ağaçlandırma alanı yukarıda verilen özelliklerine göre ve
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nün 2001 yılı birim
fiyatları kullanılarak analiz edilmiĢtir. Analiz sonucunda Net Bugünkü Değer : 17 936 996 507 Tl, Fayda / Masraf Oranı : 0,9404 (bu hesaplamalar için iskonto
oranı varsayılan, yani % 5 seçilmiĢtir) ve Ġç Karlılık Oranı : % 4,42 olarak
hesaplanmıĢtır.
AĢağıoba Ağaçlandırma Aday Alanı: AĢağıoba ağaçlandırma alanı,
ağaçlandırmaya aday alan olarak alınarak değerlendirilmiĢtir. Antalya-Asar
ĠĢletme ġefliği’nin 48 ve 50 nolu bölmelerinde yer alan ve aynı zamanda maki
florası ile kaplı olan bu alan tipik bir “ağaçlandırmaya konu maki alanı” dır. Bu
aday alan gerçekte de ağaçlandırmaya aday olup, Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolü Genel Müdürlüğü birimlerince de 2002 yılı programına alınması
düĢünülmektedir. Toplam alanı 120 ha olan bu alanın PLANTEK ile
değerlendirilebilmesi için gerekli bilgiler bu alandan 10 noktada yapılan ölçü ve
gözlemlerden de yararlanarak elde edilmiĢtir. Bu bilgiler aĢağıda verilmiĢtir:

ġekil 6. AĢağıoba Ağaçlandırma Alanı(Diri Örtü Temizliği Öncesi)
Figure 6. A view from AĢağıoba afforestation area(before afforestation)

Alan bilgileri:
Alan adı : AĢağıoba ağaçlandırma alanı
Bölge Müdürlüğü : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
ĠĢletmesi : Antalya Merkez Orman ĠĢletmesi
Ġdare süresi : 40 yıl
Alanı büyüklüğü : Brüt 120 ha
Bonitet endeksi : 17,66 m.
Bonitet endeksini kestirmek için kullanılan kriterlerin ölçüleri aĢağıdaki
Ģekilde tespit edilmiĢtir:
Toprak tekstürü
: Killi balçık
Mutlak toprak derinliği : 60 cm
Fizyolojik toprak derinliği : 150 cm ve üstü
Diri örtü durumu
: Akçakesme, meĢe ve tesbih türleriylekaplı
TaĢlılık durumu
: % 50
Arazi topografyası
: Alt yamaç (düz alan)
Aralık mesafe : 3 m X 2 m
Ağaçlandırma masrafları:
Taksimat Ģebekesi : Maki ve karaçalı türleriyle kaplı alanlarda yangın
emniyet yolu yapımı, alanın tamamı % 0-20 eğim grubu ve % 60 dan
fazla örtü kapalılığı özelliklerini taĢıyor
Servis yolu yapımı : Servis yolu yapımı yoktur. Mevcut köy yolu bu
amaçla kullanılabilecektir.
Diri örtü temizliği : Makide diri örtü temizliği, alanın tamamı % 0-20
eğim grubu, % 60 dan fazla örtü kapalılığı ve % 25 den fazla taĢlılık
durumu özelliklerini taĢıyor
Toprak iĢleme : Alt toprak iĢlemesi yapılacak ve ikili riper kullanılacak,
alanın tamamı % 0-20 eğim grubu ve % 25 den fazla çakıl ve blok
taĢlılığa sahip
Fidan dikimi : Dikimde alanın tamamında piketaj yapılacak, dikilen
fidanların tamamı çıplak köklü, fidanlar 15 cm X 30 cm boyutlarında
ve 30 cm derinliğinde çukurlara dikilecek, tamamlama % 20 oranında
yapılacak ve fidan taĢınması için iki kamyon kiralanarak 100 000 000
TL masraf yapılacak.
Bakım masrafları:
Bakım : Bakım iĢçi ile yapılacak, birinci ve ikinci yıl fidanlar çevresinde
iĢçi ile ot alma ve çapalama yapılacak, ot yoğunluğu sahanın
tamamında % 40 dan fazla, üçüncü yıl fidanlar etrafında iĢçi ile
sürgün kontrolü yapılacak, sürgün yoğunluğu sahanın tamamında %

40 dan fazla, yangın emniyet yolu her yıl yapılacak ve
sahanın
tamamında eğim % 20 den az ve örtü yoğunluğu % 60 dan fazla.
Dikenli tel çekme : Dikenli tel toplam 8,25 km mesafeye çekilecek ve ahĢap
kazık kullanılacak.
Kesme ve taĢıma masrafları:
Kesme : Kesme tomruklama için meyil grubu % 0-30
Sürütme: Sürütme mesafesi 150 m ve sürütme için eğim grubu % 0-30
TaĢıma ve istif : Odun taĢıma güzergahında ham yol yok, stabilize yol
uzunluğu 1 km. ve asfalt yol uzunluğu 26 km
Bilgiler girildikten sonra programın çalıĢtırılmasıyla AĢağıoba
ağaçlandırma alanına ait Net Bugünkü Değer : 108 529 060 819 Tl, Fayda /
Masraf Oranı : 1,7657 (bu hesaplamalar için ıskonto oranı varsayılan, yani % 5
seçilmiĢtir) ve Ġç Karlılık Oranı : % 6,63 olarak hesaplanmıĢtır.
5. TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bilindiği gibi ormanların gördüğü fonksiyonlar ve sağladığı faydalar çok
çeĢitlidir. Bir ağaçlandırma yatırımının yapılmasında da bu faydalardan biri
veya birkaçının elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalıĢmanın konusu, ana
amacı odun üretimi sağlamak olan ağaçlandırma yatırımlarına karar verilmeden
önce yatırımın ekonomik bakımdan değerlendirilmesidir. Özellikle endüstriyel
plantasyonlar için yer seçimi ve yatırım kararının verilmesinde kullanılmak
üzere PLANTEK isimli bir bilgisayar programı geliĢtirilmiĢtir. Bu program
ayrıca odun ürünü elde etmeyi amaçlayan ve dolayısıyla ekonomik değer
beklentisi olan özel ve kamu yatırımcısının yer seçimi veya alternatif yerler
arasında öncelik sırasının belirlenmesi ve yatırım kararı alabilmesi için de
kullanılabilecektir.
Genel müdürlük düzeyinde örgütlenerek ağaçlandırma çalıĢmalarını
sürdüren ve her yıl küçümsenemeyecek ölçüde yatırım yapan Orman
Bakanlığı’nın ana amaç olarak odun üretmeyi planladığı yatırımları için
önceden bir yatırım analizi (ve bunun içinde de ekonomik analiz) yapmasına
mutlaka ihtiyaç vardır. Böylece gerek kendi ekonomik durumunun
iyileĢtirilmesi ve gerekse ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanması
açısından daha isabetli kararlar alabilecektir.
Son yıllarda ülkemizde orman iĢletmeciliğinde ve buna bağlı olarak da
orman amenajman planlarının yapımında bir anlayıĢ değiĢikliği göze
çarpmaktadır. Bu durumun en önemli iĢareti olarak klasik amenajman planlama
anlayıĢından vazgeçilip özellikle fonksiyonel planlama uygulamalarının pilot
düzeyde de olsa baĢlatılmıĢ olması gösterilebilir. Bu değiĢimin temelinde odun
üretim ormanları ile diğer fonksiyonlara tahsis edilecek orman alanlarının

ayrılması ihtiyacı yatmaktadır. Ayrıca Dünya üzerinde ormanların koruma
ağırlıklı iĢletilmesi eğiliminin artmasının da etkisi olmuĢtur. Doğal ormanların
muhafaza edilip genetik kirlenmeye yol açmadan, biyolojik çeĢitliliği
sürdürerek ve daha az odun üretimi yapılacak Ģekilde iĢletilmesi düĢüncesi
giderek ağırlık kazanmaktadır. Ancak bunun için öncelikle odun üretilecek
alanların belirlenmesi ve buralarda daha entansif yöntemlerle birim alandan
daha fazla ürün alınması gerekmektedir. Ülkemizde bu konuda da olumlu
geliĢmeler olmuĢ ve 1998 yılında yapılmıĢ olan “Hızlı GeliĢen Türlerle
Yapılan Ağaçlandırma ÇalıĢmalarının Değerlendirilmesi ve Yapılacak
ÇalıĢmalar” isimli workshopta 20,7 milyon hektar olan toplam orman
alanından boniteti yüksek olan % 10-15 kadarının, ayrıca sulanabilir ve
sulanamaz özel sektör arazilerinin hızlı büyüyen türlerle ağaçlandırılması
gerektiği vurgulanmıĢtır (ANONĠM1, s.358). Workshopta ağaçlandırma için
kullanılabilecek hızlı büyüyen türler arasında kızılçamın önemine de
değinilmiĢtir.
Hızlı büyüyen tür plantasyonlarında, özellikle de özel sektör
yatırımlarının, karar aĢamasında ekonomik getiri önemli bir kriter olacaktır.
Nitekim yatırımcı harcayacağı paranın yatırım süresi boyunca nasıl (hangi faiz
oranıyla = iç karlılık oranı) değerleneceğini bilmek isteyecektir. Bunun için de
yatırım öncesi bir analiz yapma ihtiyacı hissedecektir.
Kızılçam ile yapılacak ağaçlandırma yatırımlarını ekonomik bakımdan
değerlendirmek için PLANTEK programı baĢarıyla kullanılabilir niteliktedir.
Ağaçlandırılacak alan ile ağaçlandırma yöntemine iliĢkin bilgiler girilerek,
istenilen idare süresine göre değerlendirme yapılabilecek ve sonuçlar
görülebilecektir. Program, örnek olarak seçilen KurĢunlu Ağaçlandırma Alanı
ve Susuz Ağaçlandırma Alanı için çalıĢtırılmıĢ ve sonuçları alınmıĢtır.
Sonuçların yorumlanmasından, odun üretim amaçlı ağaçlandırma yatırım
kararlarının verilmesinde ve bunun için yer seçiminin yapılmasında çok daha
dikkatli olmamız gerektiği anlaĢılmaktadır. Nitekim KurĢunlu Ağaçlandırması
ile Susuz Ağaçlandırması için elde edilen ekonomik sonuçlar oldukça farklıdır.
KurĢunluda 35 yıllık idare süresi için Net Bugünkü Değer 234 768 406 044 TL
olarak hesaplanmıĢ olmasına rağmen Susuz için bu değer 40 yıllık idare süresi
için –17 936 996 507 TL dir. Yani paranın bugünkü değeri ile Susuz
ağaçlandırması ile 40 yıllık idare süresi için yapılmıĢ olan yatırımda –17 963
996 507 TL gibi bir zarar söz konusu iken KurĢunlu’ da 234 826 611 758 TL
getiri söz konusudur. Kaldı ki susuz ağaçlandırma alanında ağaçlandırma
baĢarısının düĢüklüğünden kaynaklanan ve bugün de var olan boĢluklar odun
verimi hesaplarından düĢülmemiĢtir.
3. bölümde de değinildiği gibi Akdeniz Bölgesi’nde ağaçlandırmaya
konu alanlar arasında maki alanları da vardır. Bu alanların özelliklerine

bakıldığı zaman çoğunlukla eğimli, kalker ve traverten ana kaya üzerinde
humussuz ve sığ topraklardan oluĢtuğu gözlenir. Bununla birlikte düz arazilerde
traverten ana kayanın sağladığı yeterli fizyolojik derinlik sayesinde maki
alanları ekonomik bakımdan ağaçlandırmaya uygun da olabilmektedir. Maki
alanlarının ağaçlandırılması ile ilgili olarak tek endiĢenin ekonomik fizibilite
olması durumunda, PLANTEK bu amaçla kullanılabilecek ve bu konuda
alınacak karara etki edebilecektir. Ancak bugün ülkemizde olduğu gibi, maki
alanlarının ağaçlandırılması ile ilgili tartıĢmaların biyolojik çeĢitlilik ve çevresel
boyutlarının da olması durumunda bu karar, konunun ekonomik boyutunun
yanında bu diğer boyutlarının da değerlendirmeye alınması gerekecektir. Ayrıca
maki alanlarının ağaçlandırılması konusunda etkili baĢka faktörler de olabilir.
Örneğin yasal düzenlemelerde ve yöre halkının değerlendirilmesinde maki
alanlarının orman olarak görülmemesi ve bu alanların orman alanlarına dahil
edilebilmesi için ağaçlandırma gereği gibi bir durum da söz konusu olabilir.
Bunlar ve benzeri faktörler ayrıca değerlendirilmelidir ve yukarda da belirtildiği
gibi olaya sadece odun üretimi ve dolayısıyla ekonomik açıdan bakıldığı zaman
PLANTEK planlamacının karar vermesi için iyi bir enstrüman olabilecektir.
Bununla birlikte makinin özellikleri arasında yakacak odun ve odun kömürü
sağlayarak ekonomik değer sağlama gibi bir özellik de vardır. NEYĠġÇĠ’ye
göre düzenli bir iĢletmecilik yaparak bir hektar maki alanından yılda 1735 lt
petrole eĢdeğer enerji üretmek mümkündür (NEYĠġÇĠ, 1989 s.76). Bu konuda
yeteri kadar araĢtırmanın olmaması nedeniyle PLANTEK maki alanlarının
değerlendirilmesinde bu durumu dikkate almamaktadır. Ancak plancı makilik
alanların arazi kullanım planlamasını yaparken bu durumu da dikkate almalıdır.
Antalya yakınında AĢağıoba Köyü sınırları içinde bulunan 120 hektarlık
bir maki alanında (AĢağıoba ağaçlandırma aday alanı) PLANTEK kullanılarak
yapılan örnek ekonomik analizde bu alana yapılacak kızılçam ağaçlandırma
yatırımının 40 yıllık bir idare süresi sonunda, paranın bugünkü değerine göre
net 108 529 060 819 TL lik bir getiri sağlayacağı (Net Bugünkü Değer) ve
buraya yapılacak yatırımın bu idare süresince % 6,63 lük bir faiz oranıyla
değerlendirilmiĢ olacağı (Ġç Karlılık Oranı) anlaĢılmıĢtır.
Ağaçlandırma yatırımları ekonomik analizlerinin artı veya eksi değer
vermesi üzerinde yapılan masraflardan ziyade yetiĢme ortamı verimliliği
(bonitet) ve dolayısıyla elde edilen ürünün miktarı önem kazanmaktadır. Bu
nedenle bu tür yatırımlarda yer seçimi ve bunun için de verimlilik tespiti büyük
önem taĢımaktadır. Bununla birlikte odun üretim amaçlı ağaçlandırma
yatırımlarında belli bir alan için ekonomik sonuçların net bir Ģekilde bilinmesi
için PLANTEK veya benzeri bir analiz programın kullanılması faydalı
olacaktır.

ÖZET
Bilindiği gibi orman, odun üretimi yanında baĢka fonksiyonlar da
görmektedir, dolayisiyle ağaçlandırma da ormandan beklenen bu fonksiyonlara
bağlı olarak farklı amaçlar için yapılabilmektedir. Ormandan birinci derecede
beklenen fayda odun ürünü ve buna bağlı olarak ta bir ekonomik değer (para)
elde etmek ise, bir baĢka deyiĢle ağaçlandırma ekonomik anlamda bir yatırım
niteliği taĢıyorsa ağaçlandırmanın bu amaca ne derece uygun olduğunun
önceden iyi analiz edilmesi gerekmektedir.
Orman Bakanlığı uzun yıllardan beri, gerek Orman Genel Müdürlüğü ve
gerekse Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü aracılığı ile odun
üretim amaçlı ağaçlandırmalar da yapmaktadır. Bu ağaçlandırmalar için yer
seçiminde, öncelikle alan etüdü yapılmakta ve ağaçlandırmaya uygun
bulunması durumunda da projesi yapılarak uygulamaya geçilmektedir. Ancak
uygulamalara bakıldığı zaman ağaçlandırma kararı aĢamasında bu kararı
ekonomik bakımdan destekleyecek elde yeterince bilginin bulunmadığı
anlaĢılmaktadır. Nitekim günümüzde, daha önce büyük masraflarla yapılmıĢ
ancak planlanan odun hasılatına hiç yaklaĢılamamıĢ, dolayisiyle ekonomik
anlamda baĢarısız sayılabilecek ağaçlandırma örneklerine rastlamak hiçte zor
değildir.
Bu çalıĢma ile Akdeniz Bölgesindeki odun üretim amaçlı kızılçam
ağaçlandırmaları, tesisinden hasadına kadar bütün faaliyetleri ile
değerlendirilmiĢ, idare süresince yapılan masraflar ile elde edilen ürünler
ekonomik analize sokulmuĢ ve Net Bugünkü Değer, Net Fayda/Masraf
Oranı ve Ġç Karlılık Oranı gibi ekonomik kriterler kullanılarak ağaçlandırma
yatırımının sağlayacağı getiri önceden kestirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun için
VISUAL BASIC programlama dilinde ve PLANTEK isimli bir paket program
hazırlanmıĢtır. Program bu versiyonu ile sadece kızılçam ağaçlandırmalarını
konu almaktadır. Diğer türlerin de programa dahil edilebilmesi için bu türlerin
ağaçlandırma ormanları için hasılat eĢitliklerinin üretilmesi gerekmektedir.
PLANTEK, üzerinde orman bulunmayan ağaçlandırmaya aday alanların
tespiti için kullanılabileceği gibi, daha önce ağaçlandırılmıĢ kızılçam orman
alanlarının ekonomik bakımdan değerlendirilmesi için de çalıĢtırılabilmektedir.
Programda değerlendirmeye esas yerin bonitetinin tespiti önem taĢımaktadır.
Kızılçam ile odun üretim amaçlı yapılacak ağaçlandırma projelerinin
ekonomik bakımdan değerlendirilmesinde PLANTEK baĢarıyla kullanılabilir
niteliktedir. Ağaçlandırılacak alan ile ağaçlandırma yöntemine iliĢkin gerekli
bilgiler girilerek istenilen idare süresine ve ekonomik kritere göre
değerlendirme yapılabilmekte ve sonuçlar görülebilmektedir. Program, örnek
olarak seçilen KurĢunlu Ağaçlandırma Alanı ve Susuz Ağaçlandırma Alanı için

çalıĢtırılmıĢ ve sonuçları alınmıĢtır. Sonuçların yorumlanmasından odun üretim
amaçlı ağaçlandırma yatırım kararlarının verilmesinde ve bunun için yer
seçiminin yapılmasında çok daha dikkatli olmamız gerektiği anlaĢılmaktadır.
Nitekim KurĢunlu Ağaçlandırması (toplam 142,5 hektar için) ile Susuz
Ağaçlandırması (toplam 292 hektar için) örnekleri için elde edilen ekonomik
sonuçlar oldukça farklıdır. KurĢunlu’da 40 yıllık idare süresi için Net Bugünkü
Değer: 262 429 604 872 Tl Fayda/Masraf oranı: 2,06 ve Ġç Karlılık Oranı:
%7,64 olarak hesaplanmıĢ olmasına rağmen Susuz için bu değerler sırasıyla –20
192 153 927 Tl , 0,95 ve % 4,48 dir. Yani paranın bugünkü değeri ile Susuz
Ağaçlandırması ile 40 yıllık idare süresi için yapılmıĢ olan yatırımda 20 192
153 927 Tl gibi bir zarar söz konusu iken KurĢunlu’ da 262 429 604 872 Tl
getiri söz konusudur.
Daha önce de değinildiği gibi Akdeniz Bölgesi’nde ağaçlandırmaya konu
alanlar arasında maki alanları da vardır. Maki alanlarının ağaçlandırılması ile
ilgili olarak tek endiĢenin ekonomik fizibilite olması durumunda PLANTEK bu
amaçla kullanılabilecek ve bu konuda alınacak karara etki edebilecektir. Ancak
bugün ülkemizde olduğu gibi, maki alanlarının ağaçlandırılması ile ilgili
tartıĢmaların biyolojik çeĢitlilik ve çevresel boyutlarının da olması durumunda
bu karar, konunun ekonomik boyutunun yanında bu diğer boyutlarının da
değerlendirmeye alınması gerekecektir. Aynı zamanda maki olan AĢağıoba
alanı da PLANTEK ile değerlendirilmiĢ(toplam 120 hektar için) ve Net
Bugünkü Değer: 170 847 272 770 Tl, Fayda Masraf Oranı: 1,79 ve Ġç Karlılık
Oranı: % 6,63 olarak hesaplanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Kızılçam, ekonomik analiz, maki

SUMMARY
As it is known well forests have many different beneficial functions so
plantations are established for different purpose depending on the expectation
from forest. If the main objective is to obtain wood production, in other words
the plantation is an investment to get economical value, plantation project
should be analysed to understand if it is feasible or not.
Ministry of Forestry makes plantation investment by means of General
Directorate of Forestry and General Directorate of Reforestation and Erosion
Control also to get wood production and economical value. For this, selected
area for plantation is surveyed for general soil and ecological suitability of it.
But there is not any technical instrument to check it for economical feasibility.
As a result, today, there are many plantation invested in past and they are not
feasible from economical point of view. Because mostly they were settled in
marginal conditions and growth and wood biomass production was low.
With this study, Pinus brutia plantations investment in Mediterranean
Region of Turkey was evaluated from economical point of view. For that, all
the activities starting from the investment of a plantation to the market were
determined and all the expenditure including investment and yield expenses
and revenue were analysed economically using the Net Present Value,
Input/Output Ratio and Internal Rate of Return criteria. Software named
PLANTEK was developed to make these analyses. PLANTEK can be run just
for Pinus brutia plantation investment with this version. To run it for other
species the growth equations of them should be developed. May be for the next
version of PLANTEK it also will be available.
PLANTEK can be run for planted areas also to understand the
economical feasibility of it. But main objective of the study is to help the
decision maker when he/she decide to plantation investment or to choose the
best between candidate project areas. To do that the determination of site index
(site productivity) is important. Because site index is used to estimate the yield
to be obtained from project area.
PLANTEK can be used successfully for evaluation of economic
feasibility of the plantation investment projects. User will enter some required
site properties and will see economical results of project using a criteria among
the Net Present Value, Input/Output Ratio and Internal Rate of Return and
specific rotation period length. Three projects were evaluated as sample using
PLANTEK. These were KurĢunlu, Susuz and AĢağıoba project areas. First two
of these were established in past and the last one was a candidate for plantation
investment. As a result for 40 years of rotation period time, the Net Present
Value, Input/Output Ratio and Internal Rate of Return were calculated

respectively for KurĢunlu(142,5 hectare) as 262 429 604 872 Tl , 2,06 and
7,64%; for Susuz(292 hectare) as –20 192 153 927 Tl , 0,95 and 4,48%; and for
AĢağıoba(120 hectare) as 170 847 272 770 Tl, 1,79 and 6,63%.
In Mediterranean Region there are some maquis areas and sometime
they are subject to plantation investment. There is a discussion on the replacing
with plantation of these areas. Discussions are focused on the economical,
environmental and other properties of maquis areas. PLANTEK can be used to
clear up the economical dimension of the matter. AĢağıoba that was evaluated
and given the results above was a maquis area. But it is important to note that
AĢağıoba is just a sample of maquis area. There are many other maquis area in
different site conditions, so the economical result of different maquis area will
be different depending on the site conditions.
Key words: Economic analyses, Pinus brutia, maquis
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