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 Orman; ağaçlarla birlikte, 
diğer bitkiler, hayvanlar, 
mikroorganizmalar gibi canlı 
varlıklarla toprak, hava, su, 
ışık ve sıcaklık gibi fiziksel 
çevre faktörlerinin birlikte 
oluşturdukları karşılıklı 
ilişkiler dokusunu simgeleyen 
bir doğa parçasıdır. 

Orman Nedir ? 
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1. EKVATORAL YAĞMUR ORMANI 

 

2. SERT YAPRAKLI ORMAN 

 

3. İĞNE YAPRAKLI (İBRELİ) 
ORMAN 

 

4. GALERİ ORMANLARI 

 

5. BATAKLIK ORMANLARI 

Orman Türleri 
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 Dünyanın en canlı, en kuvvetli 
ve yayılma kabiliyeti en yüksek 
olan orman tipidir. 

 Yağış miktarı 2000-4000 mm 
arasında değişir. 

 Yıllık ortalama sıcaklı 20-30  °C 
arasındadır. 

 Kamerun sahilinde, 
Hindistan’da, Amazon’da, 
Endonezya Takım Adalarında, 
Brezilya’nın doğu sahilinde 
yayılış gösterir. 

1. EKVATORAL YAĞMUR ORMANI 
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 Yazları sıcak ve az yağışlı, kışları ılıman fakat çok yağışlı bölgelerde görülür. 

 En tipik ağaç türleri; defne, yaban zeytini, fıstık çamı, mantar meşesi ve kızıl çamdır. 

2. SERT YAPRAKLI ORMAN 

Defne Zeytin Fıstık Çamı Kızıl Çam 

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 



 Kışların sert geçtiği, düzenli kar ve don yaşanan bölgelerde yayılış gösterir. 
 İğne yapraklı ormanların çoğunda gövdeler devamlı, düz ve dalsızdır.  
 Göknar (Köknar), sedir, ladin ve ardıç iğne yapraklı ormanı oluşturan ağaçlardandır. 

3. İĞNE YAPRAKLI (İBRELİ) ORMAN 
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 Afrika, Güney Amerika ve İç 
Anadolu'nun yağmur bakımından 
fakir, kurak bölgelerinde, nehirler 
boyunca, dar ve geniş şeritler halinde 
kuvvetli şekilde büyüyen ormanlardır. 

 Galeri ormanları olarak 
adlandırılmalarının nedeni, ağaçların, 
akarsuyun üstünü bir galeri şeklinde 
kapatmasıdır. 

4. GALERİ ORMANLARI 
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 Tropik bölgelerin geniş, sürekli su 
altında kalan bataklık bölgelerinde 
rastlanır.  

 Florida'nın, Bataklık Servisi 
ormanları bu ormanlara örnek 
olarak gösterilebilir. 

5. BATAKLIK ORMANLARI 
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 Ülkemiz orman alanı 21.189.000 hektar olup, yurdumuzun % 27.2’sini kapsamaktadır. 

 Türkiye’deki ormanların %60’ı iğne yapraklı ağaçlardan oluşurken, %40’ı geniş yapraklı 
ağaçlardan oluşmaktadır. 

 Geniş yapraklı ormanların çoğunluğu meşe ağacı iken, iğne yapraklı ormanların 
çoğunluğu kızıl çam ve kara çamdır.  

    En çok Orman içeren 3 bölgemiz: 

 Karadeniz Bölgesi’nde, 5.394.795 ha. 

 Akdeniz Bölgesi’nde, 4.484.193 ha. 

 Ege Bölgesi’nde, 3.447.056 ha. orman bulunmaktadır. 

Türkiye’deki Orman Varlığı 
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Türkiye Orman Varlığı Haritası (OGM) 
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2. Ekolojik Önemi; 
Su deposudur. 
Toprağı korur. 
Oksijen kaynağıdır. 
 İklimi olumlu etkiler. 
Yaban hayatının doğal  barınma 
alanıdır. 

ORMANLARIN ÖNEMİ 

1. Ekonomik Önemi; 

Hammadde deposudur. 
 İş sahasıdır. 

3. Sosyal Önemi; 

Rekreasyon alanıdır. 
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Hammadde deposudur;  

 Ormanlar yapacak ve yakacak odun hammaddesini sağlar. 

 Kağıdın hammaddesi selüloz ormanlardan karşılanır. 

 Tali ürünler olarak, bitkisel (tohum, çiçek, kök, kabuk, meyve, reçine vb.), hayvansal ve 
mineral (maden, maden suyu vb.) ürünleri elde edilir. 

 

İş sahasıdır; 

 Ormanlar, hammaddenin elde edilebilmesi ve işlenmesi için insanlara geçim kaynağı 
sağlamaktadır. 

1.Ekonomik Önemi 

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 



Su deposudur;  

 Ormanlar yağışlar ile birlikte gelen suyu yapraklardan başlamak 

üzere gövdeden köklere ve oradan da toprağa ulaştırır. 

 Yağmur ve kar sularını yer altında toplayarak, bunların kaynaklar halinde 
yüzeye çıkmasını sağlar. 

 Ağaçlar; yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile yağmur ve kar sularını 
tutarak, sellerin ve taşkınların olmasını önler. 

 Örneğin, yetişkin bir kayın ağacı kökleriyle 10 ton su tutabilir. 

 Ormansız alanlarda yağışın % 56'sı yüzeysel akışla giderken, %44'ü toprağa 
sızar. Ormanlık bir alanda ise yüzeysel akış % 18 iken, kalan %82 oranındaki su 
toprağa sızarak yeraltı sularını zenginleştirir. 

 

2. Ekolojik Önemi 
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Toprağı korur; 

 Ağaçlar, kökleri vasıtasıyla toprağı 
yerinde korur, sularla yıkanıp 
gitmesine ve rüzgarla taşınmasına 
izin vermez. 

 Suların yüzey akışını ve rüzgar 
hızını azaltarak, erozyonu önler. 

 Ülkemizde her yıl 500 milyon ton 
toprak erozyonla yok olmaktadır.  

 1 cm kalınlığında bir toprağın 
oluşması için 400 yıl gereklidir.  

 

 

 

 

2. Ekolojik Önemi 



Oksijen Kaynağıdır; 

 Bitkilerin Fotosentez yeteneği sebebiyle ormanlar oksijen fabrikalarıdır. 

 1 Hektar çam ormanı yılda 30 ton oksijen üretir. 

 Toz emmesi, gürültü kirliliğini azaltması ve zararlı gazları yok etmesi 
önemli faydaları arasındadır. 

 50 m genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azaltır. 

 Bir hektar ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton, çam ormanı 

30-40 ton toz emer. 

 

 

 

2. Ekolojik Önemi 
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İklimi Olumlu Etkiler; 

 Su buharını yoğunlaştırarak yağmurun oluşmasına katkı sağlar. 

 Büyük ormanlar bölgesel hava olaylarını etkileyebilir ve hatta kendi mikro-
klimalarını oluşturabilirler.  

 Ormanlar, bitki örtüsü ve toprak içerisinde büyük miktarda karbon 
depoladıklarından, iklim üzerinde olumlu etkiler yapar. Sıcağı ve soğuğu 
dengeler, radyasyonu önler. 

2. Ekolojik Önemi 
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Yaban Hayatının Doğal Barınma Alanıdır;  

 Ormanlarımızda yaşayan bir çok yaban hayvanı mevcuttur. Bu hayvanların 
varlığı ve çeşitliliği ülke zenginliği olup biyolojik çeşitlilik ve zooloji bilimi 
açışından önemlidir. 

 Nesli tükenmekte olan hayvanların üretimi, korunması ve barınmasında 
koruma alanları oluşturur. 

 Yapraklı ağaçlardan meydana gelen bir bölgede 50 kuş türü yaşayabilir. 

2. Ekolojik Önemi 
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Rekreasyon alanıdır; 

 Günümüzde insanlar çoğunlukla 
kentlerde yaşamakta ve boş 
vakitlerinde  doğayla iç içe 
olmak amacıyla ormanları tercih 
etmektedirler. 

 Ormanlar, insanları ruh sağlığı 
üzerinde olumlu etki bırakır. 

 

3. Sosyal Önemi 
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 Ormanları tehdit eden faktörlerin başında yangınlar gelmektedir. 

 Orman yangınları ile ilgili yapılan araştırmalarda, yangınların %3-8’i yıldırımdan, %12’si kasten 
(bilerek yakma), %80’i ihmal ve dikkatsizlikten çıktığı saptanmıştır. Sonuç olarak yangınların 
%92-97’si insan veya insana bağlı faktörlerden kaynaklanmaktadır. 

ORMANLARI TEHDİT EDEN FAKTÖRLER 

Tehditler; 
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ORMANLARI TEHDİT EDEN FAKTÖRLER 

 İnsanların ormanlara yaptıkları diğer zararlar ise izinsiz kesimler, tarla 
açma, yerleşim yeri kazanma, otlatma ve kaçakçılıktır. 

Tehditler; 
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 Akdeniz kuşağı ikliminde yer alan ülkemizde, 
insan orman ilişkisinin etkisiyle her yıl 
2000’den fazla orman yangını, binlerce 
hektar orman alanının yok olmasına neden 
olmaktadır. 

 Yüksek sayıdaki yerleşim yeri ve nüfus, 
orman bütünlüğünü bozup yerleşim yeri-
orman ve orman-tarım alanlarını artırarak 
yangın riskini önemli ölçüde 
yükseltmektedir. 

 Yangın riski ve tehlikesinin daha yüksek 
olduğu kıyı kesimlerinde orman içi ve 
bitişiğine inşa edilen turistik tesis ve 
konutlar hızla artmaktadır. 

Orman Yangınları 
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 Mineral toprak ile ağaç tepesi arasında 
mevcut tüm yanıcı maddelerin yanma 
derecesi ve şekli dikkate alınarak orman 
yangınları çeşitli türlere ayrılmaktadır. Bu 
ayrımda genellikle orman yangının yaktığı 
kısımlar dikkate alınmaktadır. Bu ayrıma 
göre, orman yangınları üç ana türe 
ayrılmaktadır;  

1. Toprak yangını 
2. Örtü Yangını 
3. Tepe Yangını 
 
 Bir orman yangını bu üç türden biri ya da 

herhangi birinin kombinasyonu olarak 
gelişebilir. Ancak, yangınların çoğu örtü 
yangını olarak başlar ve gelişir. 

Orman Yangınlarının Türleri 
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 Toprak yangını, toprak yüzeyi altındaki kalın 
organik madde tabakasının (ham humus veya 
kuru turbalıklar) yanmasıyla meydana gelir. 

 Bu yangın toprak altından yavaşça ilerler. 

 Bazen toprak üstüne çıkarak örtü yangınlarına 
neden olabilir. 

 Yanma derinliği 1 cm’den 1 metreye kadar 
değişiklik gösterir. 

 Tespit edilmesi ve söndürülmesi zor 
yangınlardır. 

 

1. Toprak Yangını 

Humus tabakası 

Vejetasyon 
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 Örtü yangını, toprağı örten kuru 
dal, kütük, kesim artıkları vb. kuru 
örtüyü ve ot, çayır, funda, yaprak, 
yosun ve fide gibi diri örtüyü 
yakan yangındır. 

 Ormanda en çok rastlanan yangın 
türüdür. 

 Örtü yangını yüksek boylu 
vejetasyonla birlikte ağaçların 
tepe çatılarını da yakar. 

 

2. Örtü Yangını 
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 Tepe yangını, ağaç ve ağaççıkların 
tepelerini yakarak ilerleyen yangındır. 

 İğne yapraklı ormanlarda, aşırı 
sıcaklarla oluşan gaz çıkışının örtü 
yangınını etkileyerek tutuşturması ve 
tepe yangınına dönüşmesi şeklinde 
meydana gelir. 

 Bu nedenle tepe yangınları genellikle 
iğne yapraklı ormanlarda meydana 
gelir. 

 Tepe çatısında ilerleyen yangın çok hızlı 
yayılması nedeniyle kontrol altına 
alınması zordur. 

3. Tepe Yangını 
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 Serik-Taşağıl Orman Yangını (2008) 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında 
ülkemiz tarihine geçmiş en büyük orman 
yangınıdır. 16.925 ha orman tahrip olmuştur. 

 Marmaris Orman Yangını (1979) 
Marmaris ilçesi Çetibeli Bölgesi’nde 6 yerde aynı 
anda başlamıştır. Ülkemizde bilinen en büyük 
ikinci yangındır. 13.260 ha orman alanı yanmıştır. 

Dursun Orman Yangını (1945) 

Yangın Dursunbey Devlet Orman işletme 
Müdürlüğünün (Balıkesir) Candere Bölgesi’nde 
8 gün devam etmiştir. 12.600 ha orman zarar 
görmüştür. 

Ülkemizde Çıkan Büyük Yangınlar  
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 Yangınlar, YANICI MADDE, ISI ve 
OKSİJEN’in uygun koşullar ve gereken 
ölçülerde bir araya gelmesiyle oluşan 
kimyasal reaksiyonlardır. 

 Bu üç elemanın oluşturduğu 
kombinasyona «Yangın Üçgeni» denir. 

 Yanma, fotosentezin tersidir. 

 Havadaki oksijenin miktarı %15’e 
düşerse yangın söner. 

 

Orman Yangın Üçgeni 
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 Ormandaki vejetasyonu ve çeşitli 
kısımlarını (kök, gövde, yaprak, 
tohum vb.) öldüren sıcaklık 
dereceleri farklıdır. 

 Doku ölümleri 49°C’de  başlar. Bu 
sıcaklık 1 saat devam ederse bitki 
ölür. 

 54 °C’de ölüm birkaç dakikadır. 

 60°C’nin üzerinde dokular hemen 
ölür. 

Yangın-Vejetasyon İlişkisi 
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Yangının zarar şiddetini etkileyen faktörler: 

 Ağaç türü, ağaç yaşı,  

 Vejetasyon ilk sıcaklığı,  

 Ağaçların duyarlı kısımlarının büyüklüğü ve morfolojisi,  

 Kabuk kalınlığı ve karakteri,  

 Dallanma ve büyüme özellikleri,  

 Köklenme karakteri,  

 Mineral toprağı örten organik maddeler, 

 Yaprağın yanma özelliği,  

 Meşcere karakteri, mevsim ve büyüme kabiliyetidir. 

 Yaş, ağaç türü, ağaç türü karışımı, büyüme ve gelişme 
özelliklerinden biri, birkaçı ya da tamamı bakımından 
kendini çevresinden ayıran ve en az 1 hektar büyüklüğünde 
olan orman parçasına meşcere denir. 

 

Yangın-Vejetasyon İlişkisi 
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 Yaban hayvanlarının yangından etkilenme şekilleri ve 

süreleri üç belirtece bağlıdır: 

 yangının şiddeti,  

 yayılma oranı, 

 ilgili türün yangına olan yakınlığı. 

  Bu hayvanların yangınlara karşı ilk reaksiyonları ise 

sınırlıdır ve türden türe değişmekle beraber; 

 habitat bağımlılıklarına,  

 hareketliliklerine,  

 korunacak bir yer bulma kabiliyetlerine, 

 sıcaklık ve dumana karşı hassasiyetlerine göre değişir. 

Yangın-Fauna İlişkileri 
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 Enerji ve vücut büyüklüğüne göre değişen hızlarda hareket 
kabiliyetleri olan hayvanlar içinde hızlı davranabilenler 
yangının bitmiş olduğu ya da yanmamış olan alanlara 
geçerek koruyabilirler.  

 Buna karşın yavaş hareket eden  türler toprak altına girerek 
korunabilirler. 

 Bununla beraber hayvanın hızından bağımsız olarak yangına 
verdiği reaksiyon panikleme ya da sakin hareket şekillerinde 
kendini gösterebilir.  

 Bazı hayvanlar panikle kaçarlarken, diğerleri daha sakin 
hareketlerle ya yangına doğru ya da yangının aksi yönünde 
kaçarlar. 

Yangın-Fauna İlişkileri 
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http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/15_01_02_ab8fa.pdf


 Ülkemizde yangın sonrası iğne yapraklı 
ağaçlarda yapılan incelemelerde, yangında 
zarar görmüş ağaçlara ağaçlara bazı böceklerin 
yerleştiği ve zarar verdiği belirlenmiştir. Bu 
böceklerin Süslüböcekler, Tekeböcekleri, 
Hortumluböcekler ve Kabukböcekleri familya -
larına dahil olduğu ortaya konmuştur. 

 Bu nedenle yangın sonrası hayatını tamamen 
yitirmiş ağaçlar kesilerek işlenmesi ve 
ormandan uzaklaştırılması gerekir. 

Yangın-Böcek İlişkileri 
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 Yangının etkilediği orman bölgelerindeki 
ağaçlandırma çalışmalarının hayata geçirilmesi 
titiz bir analiz sürecinden sonra gerçekleştirilir. 
İklim, coğrafik özellikler, toprağın durumu, 
biyolojik ve ekolojik özellikler dikkate alınarak 
yapılan analizler sonucunda aşağıdaki 
basamaklar izlenerek ilerlenir: 
Tür seçimi, 

 Fide ve anaçlık materyal seçimi, 

Nicelik (Fide sayısı), 

Ekilecek alanda düzenlemeler, 

Ekim, 

Yönetim ve sürdürülebilirlik. 

 

Yangın Sonrası Ağaçlandırma 
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Orman Kanunu 

 MADDE 76 -  

 a)Devlet ormanlarında; Orman İdaresince 

belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde 

gecelemek, 

 b)Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak 

belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin 

verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden 

mahalli terk etmek, 

 c)Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına 

dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, 

 d)Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu 

Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına 

giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri 

bitki örtüsü yakmak yasaktır. 

Türk Ceza Kanunu’nda Yangın Suçu 

MADDE 110 – 

 76 ncı maddenin (a) bendinde belirtilen fiili işleyenlere elli Türk Lirası 

idarî para cezası verilir.  

 76 ncı maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler 

hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezasına 

hükmolunur. 

 Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına 

sebebiyet verenler iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

 Kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  

 Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün 

faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve 

yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  

 Bu maddede yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm veya 

yaralanmanın meydana gelmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı 

cezaya hükmolunur. 

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 



 Ormanda kaçak otlatma genç fidelere, 
ağaç sürgünlerine ve kabuklarına zarar 
vermektedir. 

 Otlatma, toprağın humusça 
fakirleşmesine neden olmaktadır. 

 Humusu azalan toprak sertleşerek, su 
emilimi ve havalanması azalır. 

 Ormanda en çok zarar gören ağaçlara; 
Dişbudak, akçaağaç, gürgen ve kayın 
örnek verilebilir. 

 Bunu önlemek için ormanların otlak ve 
yaylalara olan sınırları kesin bir şekilde 
çizilmelidir. 

Ormanda Otlatma 
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 Açmacılık, ülkemizde ormanlara verilen zararların 
önemlilerindendir. 

 Arazi kazanmak için yapılan açmacılık orman 
alanlarının azalmasına neden olmaktadır. Örneğin, 
yeni tarla açmak ve otlak kazanmak. 

 Açmacılık ormanı yakma, ağaçları kesme ve kütük 
sökerek alanı boşaltmayla yapılmaktadır. 

 Açmacılığın önüne geçmek için halk-orman ilişkisi 
düzenlenmeli ve halk eğitilmelidir. 

 Orman köyleri kalkındırılmalı, konferanslar 
düzenlenmeli ve broşürler dağıtılmalıdır. 
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 Odun, kömür ve kereste gibi orman 
ürünleri yasalara aykırı şekilde 
ormandan sağlanabilmektedir. 

 Bu şekilde ormana gelişigüzel 
yapılan müdahaleler orman yapısını 
bozmaktadır. 

 Kaçakcılığın önüne geçmek için 
yeterli denetimler yapılmalı ve halk 
bilinçlendirilmelidir. 
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 Termik kirlilik, kimyasal kirlilik ve 
gaz kirliliği ormanları 
etkilemektedir. 

 Özellikle gazlar ağaçların 
zayıflamalarına neden 
olmaktadır. 

 Zayıflayan ağaçlara böcekler ve 
mantarlar yerleşmektedir. 

 Gaz etkisine karşı kirlilik en aza 
indirilmelidir. 
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Ormanların korunması şu maddelerin hayata 
geçirilmesi ile mümkün olabilir: 

 Ormanların usulsüz müdahalelerden 
korunması 

 Ormanların biyolojik çeşitliliğinin korunması 

 Ormanların biyotik ve abiyotik zararlara 
karşı korunması 

 Orman Yangınlarını önlemek ve mücadele 
amacıyla plan ve programlar hazırlamak, 
araç gereç temin etmek, tesislerin 
kurulmasını sağlamak ve gerekli diğer 
tedbirleri almak 
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 İlköğretimden yetişkinlere her kesim 
orman korunması konusunda 
bilinçlendirilmeli, 

 Okul müfredatlarına orman konusu 
konmalı ve işlenmeli, 

 Yerel halka bilinçlendirme seminerleri 
verilmeli ve afişler hazırlanmalı, 

 Ormanların korunmasına yönelik film, 
tiyatro ve kamu spotu gibi sanatsal 
faaliyetler yapılmalı, 

 Üniversitelerde uzman akademisyenler 
ile orman okulları kurulmalıdır. 

 Orman içi ve kenarı yerleşim yerlerine 
bilgilendirici broşürler dağıtılmalıdır. 
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