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ÖNSÖZ

1967 yılında merkezi Erzurum'da kurulan Müdürlüğürnüz 1996
yılında yayın hayatına başlamış olup, şu ana kadar 2 teknik bülten, 3
teknik rapor ve 2 araştırma dergisi çıkarmıştır. Araştırma Dergisi
Müdürlüğümüz araştırıcı elemanları ile Müdürlüğümüz dışındaki
araştırıcı ve uygulayıcı kişilerin çalışma konularımız ile ilgili olarak
hazırladıkları bilimsel yazı, makale ve özgün çalışmalardan oluşmaktadır.

İlk sayısı 1997 yılında yayınlanan Müdürlüğümüzün Araştırına
Dergisinin bu sayısında (2.sayı) 4 adet makale yer almıştır. Bunlardan
birincisi: Dr. İsmet DAŞDEMİR tarafından Türkiye'de Ormancılık
Araştırma Projelerinde Öncelik Belirleme adıyla kaleme alınan çalışma
olup; bu çalışma 9-13 Mart 1998 tarihlerinde Bolu'da toplanan Araştırma
Danışma Komitesine tebliğ olarak sunulmuş ve bu komite tarafından
kabul edilerek uygulanınıştır.

İkinci makale: Mehmet GÜVEN tarafından Doğu Anadolu
Bölgesinde Dona Dayanıklı Karakavak Klonlarının Tesbitine İlişkin
Bazı Değerlendirmeler adıyla ele alınınıştır.

Üçüncü makale: Araş. Gör. Atakan ÖZTÜRK ve Doç. Dr. M.
Fehm i TÜRKER tarafından Devlet Orman İşletmelerinde Sermaye
Analizi adıyla ele alınan çalışma olup; Devlet Orman İşletmelerinin
bilançolarında yer almayan ağaç serveti ve arazi değerinin hesabına kolay
ve uygulanabilir bir çözüm getirmektedir.

Dördüncü makale Yrd. Doç. Dr. Yaşar NUHOGLU ve Prof. Dr.
Erdal SELMİ tarafından Linyitle Çalışan Termik Santrallerde Temel
İşlemler ve Çevre Kirliliği adıyla kaleme alınmıştır.

Dergimizin bu sayısında yer alan eserlerin okurlanınıza yararlı
olmasını dilerim.

Erzurum, 1998
Dr. İsmet DAŞDEMİR

Araştırma Müdürü
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TüRKİYE'DE ORMANCILIK ARAŞTIRMA PROJELERİNDE
ÖNCELİK BELİRLEME(l)

Priority Setting in Forestry Research Projects in Turkey

Dr. İsmet DAŞDEMİR(1)

öz

Bu makalede genelolarak yatırım projelerinin değerlendirilmesi
ve bu kapsamda Türkiye'de ormancılık sektöründeki araştırma
projelerinin önceliklerinin belirlenmesi ele alınmıştır. Bu amaçla
uygulanması ve anlaşılması kolay ve pratik, çok boyutlu, objektif,
dinamik, tutarlı ve bilimsel bir metod (Kombine Metod) geliştirilmiştir.
Daha sonra metodun kapsamı, kriterleri ve bu kriterlerin
ağırlıklandırılması açıklanmış olup, metodun uygulanışı bir örnek çalışma
ile gösterilmiştir.

ABSTRACT

in this paper; it has been developed a Combine Method, which is
scientific, objective, dynamic, consistent, multidimensional and practically
applicable and easily understandable, to evaluate general investment
projects and meanwhile for priority setting of research projects in forestry
sector of Turkey. Later, it has been explanied the scope and criteria of this
method and weighting of this criteria, and it has been shown application of
the method by a case study.

i. Giriş

Proje önceliklerini bilmek ve kaynak dağıtımında buna riayet
etmek hem etkili bir planlama yapmak hem de yatırımlardan azami
derecede faydalanınak için gereklidir. Ormancılık kesimine ayrılan
kaynakların azaldığı bir ortamda ormancılık araştırma projelerinin
önceliklerinin belirlenmesi, kıt kaynakların en fazla fayda yaratacak
araştırmalara tahsisini sağlayacağı için büyük önem arzetmektedir. Diğer
yandan, kamuya ait parayı kullanan araştırma projelerinin bu paranın
alternatif kullanım alanlarıyla rekabet edebilmesi, yani orınancılık
araştırmalarına ayrılan kaynakların yeterli ve sürekli olması için araştırma

i ı) Bu çalışma 9-13 Mart 1998 tarihlerinde Bolu 'da toplanan Araştırma Danışma
Komitesine tebliğ olarak sunulmuş ve bu komite tarafından kabul edilerek
uygulanmıştır.

i~) Doğu Anadolu Ormancrlık Araştırma Müdürü, Orman Ekonomisti-Erzurum.
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sonuçlarının Türk halkı ve ekonomisi ıçın bir değer taşıması
gerekmektedir.

Araştırma, yeni bilgilerin elde edilmesine ve olayların doğru
olarak izahına yönelmiş titiz ve yoğun bir deneme, müşahade ve geliştirme
çalışmasıdır (Düzgüneş, 1963). En genel anlamı ile araştırma, bilime
katkıda bulunmaktır (Kalıpsız, 1976). Araştırmanın amacı faydalı bilgi ve
teknoloji üretmektir. O halde yukarıdaki açıklamaların ışığı altında
araştırmanın geleceğe yönelik bir yatırım ve çeşitli araştırma
projelerinin de birer yatırım projesi niteliğinde olduğunu söylemek
mümkündür.

Konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak açısından
öncelikle proje. yatırım. yatırım projesi, araştırma, araştırma projesi,
proje değerlendirme ve kriter gibi kavramların açıklanması ve birbirleri
ile olan ilişkilerinin ortaya konulması yararlı olacaktır.

Proje, en basit anlamıyla "öneri" veya "tasarı" demektir. Daha
geniş anlamıyla; genel bir faaliyet progamının özel nitelik gösteren
konularına ilişkin planlara proje denilmektedir (Gülen ve Özdönmez ı980,
s.ı05). O halde genelolarak proje; belirli amaçlara ulaşmak ve bir fayda
üretmek için hangi işlerin, ne zaman ve ne kadar süre ile, nerede, nasıl ve
kimler tarafından yapılacağına ilişkin bir öneridir. Herhangibir konuda
birden fazla alternatif proje olabildiği gibi araştırma projesi, geliştirme
projesi, uygulama projesi, yatırım projesi v.b. gibi çeşitli proje türlerinden
de söz etmek mümkündür. Projeler, hem sektörlerin istenen üretim
düzeyine ulaşmasında hem de kalkınma amaç ve stratejilerine sağlanacak
destek yönünden birer araçtırlar.

Yatırım, mevcut kaynakların gelecekte nakit akışı, hasıla ve
fayda sağlamak üzere projelere taksimi ve bağlanmasıdır. Şu halde
yatırım: gelecekte ortaya çıkacak faydalar için bir kaynak harcamasını
gerektirir. Yatırım projesi ise; belirli bir zaman süresi içinde mal ve
hizmetlerin üretimini artırmak için bazı olanaklar yaratma, genişletme
veya geliştirmeye ilişkin bir öneridir. Mal ve hizmetlerin artırılması ya da
iyileştirilmesi, daha kapsamlı bir anlatımla; bir faydanın üretilmesi
amacıyla düşünülen her yatırım önerisi bir projedir (Geray, 1986).

Her proje en az bir faydayı üretmeyi amaçlamaktadır. Aynı
faydayı sağlayacak pek çok proje olabildiği gibi, aynı ve eşit türden
kaynaklarla değişik faydaları ortaya koyan pek çok projede bulunabilir.
Projelerin hangi faydaları sağladığını, hangi hedeflere ne ölçüde yardımcı
olunduğunu ölçmede kullanılan araçlara kriter (ölçüt) denmektedir.
Faydalar çok çeşitli olabildiği için kriter sayısı da bir hayli çoktur (Geray,
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1986). Şu halde projelerin öncelikleri belirlenirken en az bir kriterden
yararlanmak gerekir. Eldeki kısıtlı. kaynakları en fazla fayda sağlayacak
projelere tahsis etmek için projelerin belirli kriterlere göre değerlendirilip,
öncelik sıralarının belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan bu işe proje
değerlendirme denilir.

II. Yatırıni Projelerinde ÖncelikBelirleme

Yatırım projeleri değerlendirilirken öncelikle her projenın
amaçları ve sağlayacağı her türlü faydanın ortaya konulması ve dikkate
alınması gerekmektedir. Daha sonra içinde bulunulan ülkenin ve sektörün
özelliklerine uygun kriterler belirlenerek, projelerin önceliklerine göre
sıraya konması ve önceliği yüksek olan projelere kaynak harcanması en
rasyonel bir yoldur.

Yatırım projelerinin önceliklerine .göre sıraya konulmasına ve
uygun olanının seçimine yardımcı olmak üzere daha önce geliştirilmiş ve
deneruniş pek çok kriter vardır. Projelerin herbir amacı veya faydası bir
boyut olarak düşünülürse, projenin sadece bir boyutunu dikkate alan tek
kriterli teknikler olduğu gibi, birden fazla boyutunu aynı anda dikkate alan
çok kriterli teknikler de vardır. Matematiksel ifadelerine girıneden bu
amaçla kullanılan kriterler ve teknikler aşağıda sıralanmıştır:

1. Projelerin işletme (veya firına) bazında sadece finansal
(parasal) sonuçlarını dikkate alan Ticari Karlılık Kriterleri;

- Basit Karlılık Oranı,
- Geri Ödeme Süresi,
- Net Bugünkü Değer,
- İç Karlılık Oranı,

Bu kriterlere daha ziyade mikroekonomik analiz yönünden
başvurulur. Ama bu, kesinlikle ve yanlızca mikroekonomik
değerlendirmede kullanılırlar anlamına gelmez.

2. Projelerin parasal sonuçları yanında ulusal kalkınma
hedeflerine olan katkılarını da dikkate alan Makroekonomik
lYeğerlendimıe Kriterleri;

- Katma Değer Kriteri,
- İstihdam Kriteri,
- Tüketiciye Yarar Sağlama Kriteri,
- Ödemeler Dengesine Etkisi Kriteri,
- Gelir Dağılımı Kriteri,
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- Uluslararası Rekabet Gücü Kriteri,
- Yeniden Yatırım Yaratma Kriteri.

Yukarıda verilen kriterlerin herbiri birbirinden bağımsız olarak
kendi açısından bir faydayı ölçmektedir. Oysa her projenin (özellikle
ormancılıkta) birden çok faydası vardır. Öyleyse farklı kriterler
yardımıyla bulunan değerlerin belirli ağırlıklarla tek bir fonksiyonda
agregasyonu gerekmektedir. Bu agregasyonun gerçekleşmediği sürece
projeyi birden çok kritere göre değerlendirmek pek anlamlı olmaz.

3. Projelerin çok sayıda faydasını aynı anda dikkate alarak
bunları çok sayıda kriterle ölçen ve agregasyonunu yapan Çok Boyutlu
Değerlendirme Kriterlerinden bazıları şunlardır;

- Goal Programlama Tekniği,
- Doğrusal Programlama Tekniği,
- Electre i ve Electre II Tekniği,
- FaydalMasraf Analizi,
- PERT ve CPM Tekniği,
- Delphy Tekniği,
- Scoring Tekniği,
- Johnson Tekniği,
- Preferans Analizi.

Çoğunluğu karmaşık matematiksel ifadelere ve birtakım
varsayımlara dayanan bu kriterlere ve tekniklere ilişkin geniş açıklama
ilgili yazınlarda mevcut olup, herbirinin metod olarak yararlı ve sakıncalı
yanları vardır.

III. Ormancıhk Araştırma Projelerinde Öncelik Belirleme

Tüm sektörlerde olduğu gibi ormancılıkta da eldeki kıt kaynakları
(arazi, ağaç serveti, işgücü, kapital, makina v.s.) kalkınma hedeflerine en
büyük destek sağlayacak biçimde projelere tahsis etmek kaçımlmaz bir
görevdir (Geray, 1986). Ormancılık yatırım niteliği ağırlıklı, ileri ve geri
bağlantıları olan bir sektördür. O halde, yatırım projelerini
değerlendirmede kullanılan kriterler (bölüm II) ormancılık projeleri için de
kullamlabilir. Ancak, ormancılık sektörünün kendine özgü birtakım
özellikleri nedeniyle sadece ormancılık sektöründeki projeleri
değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş ve kullanılmış aşağıdaki gibi bazı
kriterler de mevcuttur;

- Tarife Bedeli Kriteri,
- Arazi İhtilafı Kriteri,
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- Toprak Koruma Kriteri,
- Yerleşme Yerlerine Uzaklık Kriteri,
- Verimlilik Kriteri,
- Su Üretimi Kriteri,
- Kapital Talebi Kriteri,
- Darboğazıarı Önleme Kriteri,
- Faustman ve Ostwald Kriteri,
- Müşir Nisbet Kriteri.

Bu kriterler daha çok projeyi tek boyutlu olarak
değerlendirmektedir. Ancak, bunların veya ormancılığa özgü diğer bazı
kriterlerin belirli ağırlıklarla tek bir fonksiyonda agıegasyonuna imkan
veren bazı çalışmalar da yapılmıştır (Türker, 1986).

Projelerin öncelik sırasının belirlenmesi kamu sektörünü özel
sektöre oranla daha çok ilgilendirmektedir. Özel sektör kendi amacına
(genellikle en fazla kar amacına) göre istediği projeye' öncelik verebilir.
Ancak kamu sektöründe karlılık ilkesi yanında, sırasıyla, ulusal kalkınma
planlarının, sektörel planların ve bölgesel planların öngördüğü hedefleri,
amaçları ve stratejileri de dikkate alarak maksimum faydayı sağlayacak
projeler seçilir. Örneğin, bir kamu sektörü olan ormancılığa Ulusal
Kalkınma Planları ve Ormancılık Ana Planları birtakım kamusal görevler
ve sorumluluklar (ulusal gelire katkı, istihdam yaratma, gelir farlılıklarını
azaltma, erozyonu önleme, odun arzı ve darboğazıarı önleme, v.b.)
yüklemektedir. Bu makro düzeydeki görevlerin ve amaçların sirasıyla
bölgesel planlara, işletme planlarına ve projelere yansıtılması zorunluluğu
vardır. Diğer bir deyişle seçilen bir proje, sırasıyla, işletme-bölge-sektör ve
ülke kalkınma planlarındaki amaç ve stratejilerle çelişkili olmamalıdır. Bu
tutarlığın açık, seçik ve net olarak görülmediği durumlarda miktar
yönünden en fazla fayda sağlayacak proje bile olsa, öncelik verilmesi
doğru değildir. O halde, ulusal ve sektörel amaçlar ve stratejilerle uyumlu
olacak şekilde proje seçimi çok önemlidir

OrmancıIık araştırmaları daha fazla oranda yatırım yapılmasını
gerektiren (Richardson, 1995) birer yatırım projesi niteliğinde
olduğundan, yukarıda verilen kriterler ve teknikler ormancılık araştırma
projelerini değerlendirmede de kullanılabilir. Ancak, bu konuda yere,
zamana ve sektöre bağımlı olarak değişik çalışmalardan ve
uygulamalardan söz etmek mümkündür. Örneğin, Verma ve arkadaşları
(1996) tarafından yapılan bir çalışmada; ormancılık araştırma
projelerinde öncelik belirleme süreci 8 aşamada (1. fikir birliği oluşturma,
2. araştırmanın amaçlarının belirlenmesi, 3. müşteri ihtiyaçlarının ve
çeşitli hak sahiplerinin tayin edilmesi, 4. kaynak mevcudiyeti ve talep
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Diğer yandan, Tarım Bakanlığı TARP projesi kapsamında yeni
alınacak araştırma projelerinin önceliklerinin belirlenmesinde iki aşamalı
bir metod uygulamaktadır. Birinci aşamada kullanılan üç kriterden (25
amaca uygunluk + 20 işbirliği + 25 sağlayacağı yararlar) 30 ve daha
yukarı puan alan projeler ikinci aşamada 30 puan ağırlığındaki bilimsel
kalite (LOorijinallik + 10 materyal ve metod + 5 kapasite-yetenek) kriteri
açısından değerlendirilmekte ve iki aşamanın toplam puanına göre projeler
sıraya dizilmekte ve buna göre desteklenmektedir.

analizi, 5. beklenen faydalar, 6. projelerin değerlendirilmesi, 7.
alternatiflerin karşılaştırılması ve projelerin sıraya dizilmesi, 8. araştırma
projelerinin nihai seçimi ve öneriler) tanımlanarak, belirlenen üç kriter ve
ağırlıklarına (0.35 ekonomik etkenlik + 0.36 çevresel güvenlik + 0.29 gelir
dağılımı) göre projeler sıraya dizilmeye çalışılmıştır. Keza, Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan bir
uygulamada: Dünya Bankasından sağlanan kaynak çerçevesinde Tarım,
Köyişleri ve Ormancılığa ilişkin araştırma projelerine teşvik ve destek
sağlamak amacıyla proje seçiminde şu altı kriter ve ağırlıkları (25
ekonomik önemi ve katkısı + 20 araştırma amaç ve kapsamının tutarlığı +
20 araştırma planının uygunluğu + 15 özel sektör desteği + 10 kurum içi
işbirliği + 10 disiplinlerarası işbirliği) kullanılmaktadır.

Bütçe kısıtının olmadığı durumlarda araştırma projelerinin
önceliklerini belirlemek pek önem arzetmez. Ancak, bütçe kısıtının
sözkonusu olduğu durumlarda, sınırlı kaynakları verimli ve etken bir
şekilde kullanma zorunluluğu nedeniyle, araştırma projelerinde öncelik
belirlemenin gereği vardır. Örneğin; Orman Bakanlığının bu yıl için 20
yeni araştırma projesine yetecek kadar kaynak ayırdığını varsayalım. Eğer
15 yeni proje teklifi varsa tüm projelere finansman ayrılmış demektir.
Eğer 25 yeni proje teklifi varsa 5 projeye kaynak ayrılmamış demektir. Bu
durumda 25 projenin çok boyutlu ve objektif bir metoda göre
önceliklerinin belirlenmesi, sıraya konulması, önceliği yüksek olan ilk 20
projeye kaynak tahsis edilmesi ve 5 projenin elenmesi gerekmektedir.
Fakat, ister bütçe kısıtı olsun ister olmasın kıt kaynakların en fazla fayda
sağlayacak alanlara tahsisinin sağlanması ve iktisadilik, tutarlılık, etkililik,
karlılık ve maliyet minimizasyonu gibi ekonomi ilkelerine uygun
çalışılması bakımından araştırma projelerinde de öncelik belirleme gereği
vardır.

Türkiye' de halihazırda ormancılık araştırma projelerinin büyük
bir kısmının sahibi ve yürütücüsü Orman Bakanlığı (bağlı II Araştırma
Müdürlüğü) ve Orman Fakülteleridir. Dolayısıyla, hem araştırmayı yapan
hem de fınasman sağlayan aynı birimlerdir. Bu birimler birer kamu
kurumu niteliğinde olup, kaynakları kıttır ve birtakım kamusal
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sorumlulukları vardır. O halde yeni alınacak ormancılık araştırma
projelerinde ulusal ve sektörel hedeflerle tutarlı olacak şekilde öncelik
tesbitine gerek vardır. '

Öyleki, Dünya Bankası kredisi ile yürütülen Tarımsal Araştırma
Projesi (TARP) kapsanunda Türkiye'deki uzun vadeli omıancılık
araştırmalarını planlayan, Araştıma Fırsat Alanları (AF A) bazında
program ve hedefleri belirleyen Ormancılık Araştırmaları Master Planı
(OAMP)'nın hazırlanmasından sonra Orman Bakanlığınca ele alınacak
araştırmalarda öncelik belirleme bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu
nedenle, Orman Bakanlığı (yani II Araştımıa Müdürlüğü) tarafından yeni
alınacak herbir araştımıa projesinin OAMP'ndaki AFA ve alt progranı
hedef ve önceliklerine uyup-uymadığınırı, bölgesel, sektörel ve ulusal
hedef ve stratejilere göre ne derece önemli ve öncelikli olduğunun,
araştırmaya değer olup-olmadığının, faydalarının ne kadar olduğunun v.b
hususlarının belirli kriterlere göre ölçülerek önceliğinin belirlenmesi
gerekmektedir. Keza; OAMP'na ve araştırma projelerine finansman
sağlayan Dünya Bankası da, projelerin objektif ve çok boyutlu bir metoda
göre önceliklerinin belirlenmesini istemektedir. Bugüne kadar bu öncelik
belirleme işleminin hangi metoda göre, nasıl ve kimler tarafından
yapılacağı sorunu çözümlenernemiştir. İşte bu makale uygulamada
karşılaşılan bu soruna çözüm getirmek amacıyla ele alınmıştır.

Bu amaçla; öncelikle Türkiye'de Orman Bakanlığı tarafından
omıancılık araştımıa projelerinin ele alınış süreci ve daha sonra geliştirilen
metod, özellikleri ve uygulanışı aşağıda açıklanmıştır.

LV. Türkiye'de Ormaneılık Araştırma Projelerinin Ele Alınış
Süreci

Bilindiği gibi Orman Bakanlığına bağlı halen II Araştırma
Müdürlüğü mevcut olup, araştırma faaliyetleri bu müdürlükler tarafından
yürütülmektedir. Yeni alınacak bir araştırma projesi öncelikle ilgili
Araştımıa Müdürlüğünün yıllık faaliyetlerinin bilimsel bazda ele alındığı
Teknik Kurullarında görüşülüp değerlendirilmektedir. Bu Teknik
Kurullara araştırmacılar, uygulayıcı birimlerin temsilcileri, ilgili
fakültelerin öğretim üyeleri, diğer kamu kuruluş temsilcileri, ilgili vakıf ve
özel sektör temsilcileri katılmaktadır. Teknik kurullara katılanlardan gelen
sorunlar ve talepler bu kurullarda değerlendirilerek, araştırmaya değer
bulunanlar taslak proje halinde, bir üst kurulolan, konunun
uzmanlarındaiı oluşan ve OAMP'ndaki AFA'lar bazında toplanan, AFA
Çalışma Gruplarına sunulmaktadır. Bu çalışma gruplarına herbir
araştırma müdürlüğündeki konunun uzmanları, proje lideri ve
vürütücüleri, uygulayıcı birimlerin, ilgili fakültelerin, diğer kamu
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kuruluşlarının, ilgili vakıfların ve özel sektörün temsilcileri katılmaktadır.
AFA Çalışma Gruplan herbir araştırma müdürlüğünün teknik
kurullanndan gelen yeni proje taslaklanm, araştırma sonuç raporlanm ve
yıllık araştırma faaliyetlerini görüşüp, tavsiye kararlan şeklinde Araştırma
Danışma Komitesinin onayına sunmaktadır. Araştırma Danışma Komitesi
bir nevi nihai karar mercii olup, ı ı Araştımıa Müdürü, 7 AFA grup
lideri, yeni alınan projelerin liderleri, Orman Bakanlığı ve bağlı 4 Genel
Müdürlüğün temsilcileri, projeye finansman sağlayanlar ve işbirliği
yapanlar, proje ile ilgili fakültelerin öğretim üyeleri, Köy Hizmetleri ve
Tanmsal Araştırma Genel Müdürlükleri ve ilgili diğer kamu kuruluş
temsilcileri, ormancılık ile ilgili özel sektör, vakıf ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu komite AFAÇalışma
Gruplannda alınan kararlan gözden geçirmekte, karara bağlanamayan
veya çakışan konulan inceleyip karara bağlamakta, makro düzeyde
ormancılık araştırma hedeflerini ve stratej ilerini belirlemektedir. Yeni
alınan araştırma projeleri ancak bu komitenin onayından sonra ilgili
araştırma müdürlüğünün programına girmektedir.

Görüldüğü gibi bu süreç içerisinde yeni alınan herbir araştırma
konunun uzmanlarından oluşan üç ayn grup toplantısından geçmektedir.
Dolayısıyla, herbir toplantıya katılanlar kendi uzmanlıklarına ve
deneyimlerine dayanarak, yem alınacak araştırma projelerini
değerlendirmektedir. Şüphesiz bu üç grup toplantısından geçen araştırma
projelerinin teknik ve bilimsel yönden kalitesi artmaktadır. Ancak,
herkesin kabul edeceği, objektif ve çok boyutlu bir metoda veya kritere
göre projelerin değerlendirilip, önceliklerinin belirlendiği söylenemez.

Ormancılık araştırma projelerinin önceliklerini II. ve III. bölümde
verilen kriterler yardımıyla belirlemek mümkündür. Ancak, sözü edilen
genel nitelikteki kriterlerin bir kısmı tek boyutlu olup, projenin sadece bir
yönünü ölçmektedir. Keza, metod olarak hemen hepsi birtakım
varsayımlara dayanmakta olup, bazı eksikliklere veya sakıncalara
sahiptirler. Bir kısmı da çok boyutlu olmasına rağmen karmaşık
matematiksel işlemlere dayandığından herkes tarafından anlaşılması ve
uygulanması kolay ve basit değildir.

O halde, yeni alınacak araştırma projelerinin tüm faydalanm aynı
anda dikkate alan, makro ve mikro bazda projeyi çok boyutlu olarak
değerlendiren, tutarlı, objektif, sektöre özgü, uygulanması kolay ve basit
olan bir metod geliştirme ve buna göre projelerin önceliklerini belirleme
gereği vardır. Araştırma projelerinin ele alım Ş sürecinde açıklandığı gibi,
projelerin nihai değerlendirmesi Araştırma Danışma Komitesi tarafından
yapıldığı için öncelik belirlemek amacıyla geliştirilecek metodun da bu
komite tarafından uygulanması daha isabetli ve uygun olacaktır.
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Araştırma Teknik Kurullan ve AFA Çalışma Gruplan ise, daha çok
projeleri teknik ve bilimsel (amaç, kapsam, materyal, metod, planlama
v.b.) yönlerden inceleyen ve araştırma projesinin niteliğini (kalitesini)
geliştirmeye yardımcı olan kurullar olmalıdır.

Araştırma sonuçlannı kullananlann, araştırmayı talep edenlerin
(veya müşterilerin) ve finansman sağlayanların araştırma projelerinin
önceliklerini belirleyen Araştırma Danışma Komitesinde yer alması ve
komiteye katılım yelpazesinin geniş tutulması yapılan işin geçerliliğini
artıracaktır. Sadece araştırmayı yapanlar (arz edenler) tarafından öncelik
belirlenmesi doğru değildir. Örneğin; önceleri proje taslaklannın ekine
araştırmayı yapan tarafından Fayda-Masraf analizi eklenmekteydi.
Kullanılan metod objektif olmasına rağmen analiz, araştırmayı yapanların
görüşlerine ve varsayımlanna göre değişik sonuçlar verebildiğinden bir
nevi subjektif ve yanlı değerlendirme yapmak mümkün olmaktadır. O
halde, bütün AFA'lardan gelen yeni araştırma projelerinin önceliklerini
tek bir Araştırma Danışma Komitesi belirlemelidir ve bu önceliklere göre
projeleri sıraya koymalıdır. Öncelik belirleme metodunun komiteye katılan
herkes tarafından anlaşılması ve kolay uygulanabilmesi, objektif ve çok
boyutlu olması ve bu boyutların belirli ağırlıklarda agregasyonuna imkan
vermesi gerekmektedir.

v. Ormancılık Araştırma Projelerinin Önceliklerini
Belirlemede Kullanılabilecek Metodun Geliştirilmesi

Metodun geliştirilmesinde şu hususlara dikkat edilmiştir:

- Metod Orman Bakanlığınca yeni alınan ormarıcılık araştırma
projelerinin önceliklerini belirlemek (uygulamada karşılaşılan bir sonına
çözüm getirmek) amacıyla geliştirilmiş olup, ormancılık sektörü dışındaki
diğer sektörlerde uygulanması sağlıklı sonuç vermez.

- Araştırma Danışma Komitesinin bütün üyelerince metodun
uygulanmasına olanak vermek için basit, kolayanlaşılır ve uygulanabilir,
ancak çok kriterli bir metod olmasına önem verilmiştir. Örneğin; bir Goal
Programlama veya Electre tekniği ile bir sürü projenin önceliğini
belirlemeye komite üyelerinin ne zamanı ne de bilgisi yetmeyebilir.

- Metod tek bir kritere göre projeleri değerlendirmek yerine,
birden çok kritere göre projelerin değerlendirilmesini esas alır. Böylece
projeler tek bir yönden değil çeşitli açılardan aynı anda çok boyutlu
değerlendirilmiş olur.
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- Çok kriterli karar verme metodlarının gereği olarak bu metotda
kullanılacak kriterlerin birbirinden bağımsız olmasına, yani kriterlerarası -
korelasyonun sıfır olmasına özel önem verilmiştir. Diğer bir deyimle, her
kriterin projelerin, aynı yönünü değil de, farklı bir yönünü ölçmesi
sağlanmıştır.

- Metotda kullanılan kriterler ulusal ve sektörel hedefler ve
stratejiler dikkate alınarak ağırlıklandırılmıştır. Böylece bu metod tüm
kriterlerin belirli ağırlıklarla doğrusal agregasyonuna ve netice olarak
herbir projenin önceliğinin 1-100 arasında değişen tek bir skaler sayı ile
ifade edilmesine imkan vermektedir.

- Metod kriterler açısından projelerin göreceli değerlendirilmesi
esasına dayandığı için dinamik bir yapıda olup, projelerin bir olumlu
rekabet ortamı içinde hazırlanmasına, uygulanmasına,
sonuçlandırılmasına ve böylece araştırmaların kalitesinin artmasına
yardımcı olacaktır.-

Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında geliştirilen Çok Boyutlu
Öncelik Belirleme Metodunun (Kombine Metod) matematiksel ifadesi
şöyledir:

n

ÖP = aı kı + ~ k2 + + an kn = L ai ki (1)
i=l

Burada;
ÖP f Projenin Öncelik Puanını (1 ~ ÖP ~ 100),

a/= i. kriterin ağırlığını (O ~ ai ~ 1),

~ = i. kriterin projeden aldığı puanı (1 ~ ki ~ 100),
n = kriter sayısını göstermektedir.

Herbir projenin ÖP değerinin ı-ı 00 arasında bir sayı olarak
belirlenebilmesi için;

- Kriter ağırlıklarının (ai) O ~ ai ~ ı arasında ve bütün kriter
ağırlıklarının toplamının 1 ( L: ai = 1) olması gerekir.

- Kriter puanlarının (ki) ise 1 ~ ki ~ 100 arasında olması gerekir.
Yani danışma komitesinin her üyesi herbir kriter için projeleri

aynı anda değerlendirerek o kriter açısından en öncelikli projeye en yüksek
puanı ve en az öncelikli projeye de en düşük puanı verecektir. 1-100
arasında olmak koşuluyla, her-puan o kriter için (aynı sütünda) sadece ve
mutlaka bir defa kullanaecaktır.
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o halde metotda hangi kriterler kullanılacaktır ve kriterlerin
ağırlıkları nasıl belirlenecektir? .Bu sorular sırasıyla aşağıdaki gibi
yanıtlanmıştır:

a. Kriterlerin Belirlenmesi

Bilindiği gibi, makroekonomik yapı, sektörler, bölgeler,
işletmeler, projeler, ..... v.b. giderek birbirinin içine giren ve kapsamı
üstten alta daralan sistemleri oluşturmaktadır, Üst sistemlerin amaçlarının
gerçekleştirilmesi sırasında alt sistemler bir araç görevi görmektedir. En
üstteki sistemlerin amaçları daha kapsamlı olmaktadır. Bir ülkedeki en
kapsamlı ve çok boyutlu amaçlar dizisi ise kalkınma planlarında yer
almaktadır. Bu amaçların sağlanması sırasında sektörler, sektör
amaçlarının sağlanması sırasında da işletmeler ve projeler önemli işleve
sahiptir. Yani bir sektörün amacı, içerisinde yer aldığı makroekonomik
yapının amaçlarının bir türevidir. Bu tutarlılığın açık, seçik, objektif ve
sayısalolarak görülmedi ği durumlarda, kaynakların yanlış kullanıldığı,
başka bir deyişle ülke kalkınma amaç ve stratejisine destek olmayacak
biçimde kullanıldığı yargısına varılabilir (Geray 1993, s.142). Bu
açıklamaların ışığında ve daha önce yapılmış bazı araştırmalardan da
(Türker, 1986; Daşdemir, 1996) yararlanılarak; Türkiye'deki ormancılık
sektörünün en alttaki sistemlerinin (işletmelerin ve projelerin) amaçları
Ulusal Kalkınma Planları, Ormancılık Ana Planları, Araştırma Master
Planı ve diğer hususlar çerçevesinde önem ve önceliklerine göre aşağıdaki
gibi belirlenmiştir:

ı. amaç: Verimlilik (hammadde darboğazlarını önleme açısından),
2. amaç: Doğa (ve çevre) Koruma,
3. amaç: Maliyet Minimizasyonu (kaynakların etken kullanımı açısından),
4. amaç: Karlılık,
5. amaç: İşlendirıne (ve gelir farklılıklarını azaltma),
6. amaç: Kollektif (veya toplumsal) Hizmet

Dolayısıyla Türkiye'de ormancılık sektöründe kamu kesimi
tarafından ele alınacak her araştırma projesinin yukarıdaki amaçlara
hizmet etmesi beklenir. Şu halde yukarıdaki amaçları proje bazında
ölçmek için birtakım kriterlere ihtiyaç vardır. Buraya kadar yapılan bütün
açıklamaların ışığında ülkenin ve sektörün özellikleri ile OAMP'ndaki
öncelikler dikkate alınarak aşağıdaki kriterler geliştirilmiştir:

ı. Ekonomik Fayda Kriteri (EKF AY): Bu kriter projenin ulusal
ekonomiye sağlayacağı ekonomik katkıyı ve önemi ölçmektedir. Bir
projenin yarattığı çok değişik fayda türlerinden söz etmek mümkündür.
Projelerin sağladığı potansiyel ve net ekonomik fayda miktarı projenin
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kapsamına ve büyüklüğüne, ağaç türüne, kullanılan teknolojiye ve
amortisman faktörüne, projenin başarı derecesine ve sonuçlarının
hedeflediği kitleye ve kitle tarafından benimsenme oranına göre değişim
gösterir. Örneğin; hızlı büyüyen ağaç türleri kısa sürede daha fazla fayda
sağlar. Keza, büyük bir projenin veya sonuçları daha fazla oranda
benimsenen bir projenin sağlayacağı fayda miktarı da fazla olur. Bu kriter
açısından önemli olan; projenin tüm çıktılarını aynı anda dikkate alarak,
nihai kullanıcılara ve ülke ekonomisine en kısa sürede en az maliyetle (en
az girdi ile) sağlayacağı potansiyel ve net ekonomik faydaların miktarını
(direkt katkı miktarı) ı -ı00 arasında bir değer olarak tahmin etmektir.
Ekonomik bakımdan potansiyel ve net faydası fazla olduğu tahmin edilen
projeler yüksek puan alırlar. Şu halde, bu kriteri n projenin tüm çıktılarını
ve toplam üretimi ıproductionş, proje kapsamındaki tüm unsurların
(teknoloji, ağaç türü, v.b.) verimini (efficiency) ve en az maliyetle en fazla
fayda sağlamayı ilgilendirdiği açıkça görülmektedir. Netice olarak, bu
kriterin yukarıda sayılan amaçlardan verimlilik, karlılık ve maliyet
minimizasyonuna hizmet ettiği ve bu amaçların bir ölçüsü olduğu ifade
edilebilir.

2. çevresel Etki Kriteri (ÇEVET): Gelecek nesillere
ormanların, çevrenin, ekosistemlerin, ekolojik dengenin ve doğal
kaynakların korunarak devredilmesi ve bu değerlerin iyileştirilmesi büyük
önem arzetmektedir. Bu kriter projenin "devanılılık" ve "sürdürülebilir
kalkınma" ilkelerinin manasına uygun olup-olmadığını, diğer bir deyişle
çevresel faydalarını, ölçmektedir. Bu kriteri projenin ve sonuçlarının
uygulanmasından dolayı orınanların korunması, kötü arazilerin toprak
koşullarının ıslah edilmesi ve ekolojik denge ile uyumlu (eco-friendly)
ürünlerin kullanımı vasıtasıyla sağlanan çevresel güvenliğin bir ölçüsü
(security measure) şeklinde kullanan araştırmacılar da vardır (Verma et al
1996, s.17). O halde bu kriteri n kapsamında koruma tprotectıonş,
iyileştirme ve ıslah (improvement), ürün kullanımı, toplum sağlığı ve
çevresel güvenlik (security) kavramları yer almaktadır. Türkiye'nin
başlıca sorunları olan erozyon kontrolü, mera ıslahı, doğal kaynakların ve
çevreninin korunması gibi konular açısından önemli bir kriterdir.
Dolayısıyla, bir araştırma projesi bu kriter açısından değerlendirilirken;
projenin ve sonuçlarının (önerilen her türlü iş, işlem, bilgi, teknolji v.b.
dahil) uygulanmasından dolayı oluşacak tüm olumlu ve olumsuz etkilerin
yukarıdaki açıklamaların ışığında dikkate alınarak, araştırma ile beraber
kullanılacak teknoloji veya teknoloji transferinin doğaya olumsuz etkisi
var mı? Araştırma herhangibir çevresel sorunu önleyip, iyileştiriyor mu?
Projenin toplum sağlığı ve çevresel-güvenlik açısından değeri nedir? v.b.
sorulara yanıt aranması gerekmektedir. Yukarıdaki tüm açıklamalara ve
sorulara olumlu cevap veren projeler, ı-ı 00 arasında olmak şartıyla,
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yüksek puan alırlar. Netice olarak, bu kriterin yukarıda sayılan amaçlar
dizinindeki doğa koruma ve kollektif hizmet amaçları ile ilişkili olduğu
ve bu amaçlara hizmet ettiği açıkça görülmektedir.

3. Sosyal İçerik Kriteri (SOSİÇ): Araştırma projesi ile sağlanan
sosyal faydaların ve bunların gelir grupları arasındaki dağılımının
(distribution) bir ölçüsüdür. Bilindiği gibi bir toplumda çeşitli gelir
grupları vardır. Acaba araştırma projesinin sağladığı faydaların bu gelir
grupları arasındaki dağılımı nasıldır? Yani hedef kitle kimlerdir? Amaç;
toplumdaki gelir grupları arasında uygun bir gelir dağılımı sağlamaktır.
Burada yoksul kesimin daha fazla gelir alması, gelir farklılıklarının
azaltılması bakımından önemlidir. Yapılan bir araştırmada projenin
sağladığı çevresel güvenliğin (security) % 10'u yoksul kesimin elde ettiği
fayda olarak kabul edilmiş ve bu değer kriterin bir ölçüsü olarak
kullanılmıştır (Verma et al 1996, s.19). Bu kriterin kapsamında gelir
dağılımı, istihdam ve kırsal yoksulluk kavramları yatar. Bu nedenle
yukarıdaki amaçlar dizininde işlendirme (ve gelir farklılıklarını azaltma)
amacına hizmet eden bir kriterdir. Özellikle ülkemiz açısından
bakıldığında orman içi ve bitişiğinde yaşayan yaklaşık 9 milyon orman
köylüsü vardır. Bu kesimin gelir düzeyi çok düşük olup, kırsal yoksulluk
had safhadadır. Yani bu kriter toplumdaki yoksul kesime sağlanan
faydaları ölçmektedir. O halde, araştırma ile beraberinde yeni iş sahaları
ve istihdam yaratılıyor mu? Araştırma sonuçlarının başka yatırımları
uyartıcı etkisi var mıdır? Fayda sağlanacak hedef kitlenin ve yoksul
kesimin büyüklüğü ne kadardır? Bu ve benzeri sorulara olumlu yanıt
veren projeler toplumun kanayan bir yarası olan yoksulluğu azaltmaya
yönelik olacağından öncelik puanları yüksek olmalıdır. Araştırma projeleri
yukarıdaki açıklamaların ışığında değerlendirilerek öncelikli olanlara i-
L00 arasında en yüksek puanlar verilmelidir.

4. Tutarlılık Kriteri (TUTAR): Bu kriter aslında iki aşamalı
olup,

- Birinci aşamada; Araştırma projesinin, sırasıyla, Ulusal
Kalkınma Planları, Ormancılık Ana Planları, Araştırma Master Planı ve
bölgesel planlardaki önem ve önceliklerine göre yer alan programların,
hedeflerin, amaçların ve stratejilerin gerçekleşmesine hem miktar hem de
nitelik itibariyle hizmet edip-etmediği 50 üzerinden puanlamr. Örneğin,
önerilen bir proje miktar yönünden tutarlı olmasına (veya en fazla faydayı
sağlamasına) rağmen kalkınma amaç ve stratejileri ile çelişkili olabilir.
Hatta uygun olmayan teknolojiler, ağaç türleri veya yöreler seçilerek
zararlı dahi olunabilir.

- İkinci aşamada; Projenin kendi içinde bilimselliği, amaç,
kapsam, metod, uygulama planı, desenlerne, kaynak kullanımı v.b.
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5. İşbirliği ve Katılım Kriteri (KATIL): Onnancılık çok
boyutlu bir sektör olarak algılandığı sürece bu sahada alınacak
araştırmaların da çoklu işbirliği içinde yürütülmesi gereği vardır. Bu
konuda Dünya Bankası (dolayısıyla OAMP), TÜBİTAK v.b. kurumlar
projelere sağlayacakları fınansman açısından işbirliğine ve katılırna büyük
önem vermektedir. Bu kriter açısından araştırma projesi
değerlendirilirken; bilgi, beceri, teknoloji ve kaynak kullanımı yönünden
projenin disiplinlerarası, kurum içi ve kurumlararası, uluslararası,
vakıflar, üniversiteler ve özel sektör ile öngördüğü işbirliği, destek ve
katılım tparticipationı esas alınır. Burada puanlamaya yardımcı olmak
açısından bir sıralama yapmak gerekirse;

yönlerinden tutarlılığı ve uyumluluğu 50 üzerinden puanlanır. Örneğin;
araştırrna amaçlarının ulaşılabilir olması, denemelerin ve önerilen
metodolijinin araştırmanın amaçları ile uyumluluğu çok önemlidir.

Bu tutarlılığın ve uyumluluğun açık, seçik ve net olarak
görülmediği durumlarda kaynaklar (girdiler) yanlış kullanılıyor ve israf
ediliyor demektir. Yukarıda verilen amaçlar setinin, bir bütün olarak,
gerçekleşmesine yardım eden ve kaynakların ne derece etkili kullanılıp-
kullanılmadığı bakımından önemli olan bu kriterin öncelikle maliyet
minimizasyonu ve karlılık yönünden anlamı büyüktür. O halde,
araştırma projelerinin yukarıda bahsedilen tutarlılık, uygunluk ve kaynak
kullanımı açısından değerlendirilerek, 1-100 arasında olmak koşuluyla,
puanlandırılması gerekir.

- Proje maİiyetinin en azından belirli bir kısmını karşılamak
şartıyla, özel sektör, vakıflar veya uluslararası kurumlarla yapılacak
işbirliği birinci derecede,

- Bakanlık dışı kamu sektörü, araştırma kuruluşları ve
üniversitelerle yapılacak işbirliği ikinci derecede,

- Bakanlık içi uygulamacı birimlerle, araştırma kuruluşlarıyla ve
disiplinlerarası yapılacak işbirliği üçüncü derecede önemlidir.

- Keza işbirliğinin şekli ve işbirliği yapılacak kuruluş sayısı da
puanlamada önemli bir etkendir.

Katılım ve işbirliği araştırma sonuçlarının geçerliliğinin
artmasına, uygulanmasına, ekolojik ve ekonomik fonksiyonlar açısından
rasyonel bir dengenin oluşmasına yardımcı olmaktadır (Richardson,
ı995). Diğer bir deyişle işbirliği ve katılım, ekolojik ve doğal dengeyi
bozmadan en yüksek ekonomik sonuçların elde edilmesine yardımcı olur.
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o halde, bu kriterin doğa koruma ve karlılık açısından önemli olduğunu
söylemek mümkündür. Yukarıdaki açıklamaların tümü gözönünde
tutularak projeler bu kriter açısından önem ve öncelik derecesine göre, L-
L 00 arasında puanlanır. Doğalolarak önem ve önceliği fazla olan projeler
yüksek puan alırlar.

6. Çekicilik Kriteri (ÇEKİC): Önerilen araştırma konusunun
temel, geliştirme ve uygulamalı araştırmalarda yeri, önemi ve bilime
katkısı, aciliyeti ve güncelliği nedir? Yani araştırmaya değer orijinal bir
konu veya. sorun mudur? Türkiye ormancılığının hangi problemlerine
çözüm getirebiliyor? Araştırma için kullanıcı talebi (veya müşterisi) var
mı? ve talep eden kaynak da sağlıyor mu? Araştırma sonuçlarının
uygulanabilirlik derecesi, kalite ve kantite açısından verimlilik artışı
sağlama potansiyeli nedir? Sonuçları uygulanamayan, müşterisi olmayan
ve bir sorunu çözmeyen veya dublikasyon olan projelerin önemi, bilime
katkısı, aciliyeti ve güncelliği yoktur. Bütün bu sorulara verilecek yanıtlar
araştırmanın cazipliğini ve çekiciliğini ortaya koyacaktır. Cazipliği ve
çekiciliği fazla olan projeler, potansiyelolarak verimlilik arzeden ve·bu
nedenle yüksek puan (1-100 arasında) alması gereken projelerdir.

7. Yapılabilirlik Kriteri (YAPIL): Bu kriter araştırma
projelerinin araştırma kapasitesi ve yeteneği açısından değerlendirilmesine
imkan vermektedir. Önerilen araştırmanın en yüksek standartda
yapılabilmesi için o konuda yetişmiş yeterli araştırıcı personel var mıdır?
Çalışmaları yürütecek araştırıcı ekibin ve işbirliği yapılacak grubun
geçmişteki araştırma başarısı, niteliği ve deneyimleri nedir? Araştırma için
gerekli kaynak, alt yapı, örnekleme alanı, teknoloji, ekipman, araç-gereç
v.b. olanakların mevcudiyeti nedir? Talep edilen ilave ekipman, teknoloji
var mıdır ve bunların zamanında karşılanma olasılığı nedir? Aynı amacı
ve faydayı sağlamak şartıyla yukarıdaki sorulara olumlu yanıt veren
projeler daha önceliklidir. Dolayısıyla, değerlendirme aşamasında yüksek
puan (1-100 arasında) alırlar. Bu kriter daha çok araştırmanın mali açıdan
yapılabilirliğini gösterdiği için yukardaki amaçlar dizininde üçüncü sırada
yer alan maliyet minimizasyonu ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir.

Yukarıda açıklanan ilk üç kriter daha çok makro düzeyde projeyi
değerlendiren, son üçü ise mikro bazda projeyi ele alan kriterlerdir.
Dördüncü sıradaki tutarlılık kriteri ise, projeyi hem makro hem de mikro
bazda (iki yönlü) değerlendirnıektedir. Aslında yukarıda sayılan kriterleri
çoğaltmak mümkündür. Ancak, sayı arttıkça her kriter diğer bir kriterle
çakışmakta, dolayısıyla aynı olayları, sorunları, amaçları veya faydaları
ölçmektedirler. Bu da metodun temelini oluşturan "kriterler arasında
korelasyonun bulunmadığı" varsayımına ters düşmektedir. Keza, aynı
şekilde kriter sayısını azaltmak ve kapsamlarını değiştirmek de
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b. Kriterlerin Ağırhklandırılması

düşünülebilir. Böyle bir durumda da projenin çok sayıda yönü (veya
boyutu) ölçülmemiş olur. O nedenle, şu aşamada Orman Bakanlığının
uygulamada karşılaştığı öncelik belirleme işleminde yukarıdaki 7 kriterin
kullanılmasının yeterli ve uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Ormancılık araştırma projelerinin değerlendirilmesinde
kullanılacak yukarıdaki kriterlerin herbiri eşit önem ve ağırlıkta değildir.
Her kriter farklı bir amacahizmet etmektedir. Hatta kriterlerin bu önem
ve ağırlıkları ülkeye, sektöre, bölgeye, zamana ve amaca bağlı olarak
değişim göstermektedir. Önemli olan bu kriterlerin belirli esaslar dahilinde
ağırlıklarının toplamının 1 olacak şekilde ağırlıklandırılmasıdır. Burada
ağırlıklandırına işleminde birtakım nesnel ve bilimsel ölçütler dikkate
alınarak mantıksal ağırlıklandırma yöntemine başvurulmuştur. Bu amaçla
orman işletmelerinde başarı belirlemek amacıyla daha önce yapılan bir
araştırmada geliştirilen modeldeki değişkenleri ağırlıklandırmada
kullanılan yöntem burada da tercih edilmiştir (Daşdemir 1996, s.108-
II 2). Buna göre; bölüm V-a' da ulusal, sektörel ve diğer ormancılık
planlarındaki hedefler ve stratejiler dikkate alınarak en alttaki sistemlerin
(işletmeler ve projeler) gözetmesi gereken amaçlar önceliklerine göre
verilmiştir. Bunlar aynı zamanda Türkiye'de ormancılık sektöründe ele
alınacak bir araştırma projesinin gütmesi gereken amaçlar setidir. Keza,
yukarıda proje değerlendirmede kullanılabilecek kriterler ve bu kriterlerin
kapsamları gereği hangi amaca hizmet ettikleri veya hangi amaçlarla
ilişkili oldukları açıklanmıştır. Böylece, en üstteki bir sistemle en alttaki
bir sistem arasında amaçlar ve stratejiler yönünden olması gereken çok
boyutlu tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır. Yani araştırma projeleri
bazında ulusal, sektörel ve bölgesel hedefler ve stratejiler dikkate alınarak,
herbir kriterin alacağı önem veya ağırlık aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir:

Kriterler Gerçekleşmesine Hizmet Ettiği Amaç
ı. EKF AY Verimlilik + Karlılık + Maliyet Minimizasyonu
2. ÇEVET Doğa Koruma + KollektifHizmet
3. SOSİÇ İşlendirme (ve gelir farklılıklarını azaltma)
4. TUTAR Maliyet Minimizasyonu + Karlılık
5. KATIL Doğa Koruma + Karlılık
6. ÇEKiÇ Verimlilik
7. YAPIL Maliyet Minimizasyonu

Önem ve önceliklerine göre bölüm V-a' da verilen proje
amaçlarını en önemsizinden en önemlisine doğru a~~ıdaki gibi
sıralayarak puanlandırmak mümkündür;
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Ama ç lar Önem derecesi (ağırlığı)
6. amaç: Kollektifhizmet :......... i puan,

"5. amaç: işlendirme 2 puan,
4. amaç: Karlılık 3 puan,
3. amaç: Maliyet minimizasyonu 4 puan,
2. amaç: Doğa Koruma 5 puan,
ı. amaç: Verimlilik 6 puan..

Toplam 21 puan.

Yukarıdaki ağırlıklandırmanın istatiksel anlamda geçerli olması
için ağırlıklar toplamının 1 (veya 100) olması gerekir. Burada hesaplama
kolaylığı açısından önce 100 üzerinden ağırlıklandırma yapılmış ve daha
sonra ağırlıklar toplamı 1 olacak şekilde oransal dağılım sağlanmıştır. Şu
halde, 100 üzerinden yapılan ağırlıklandırmada (100/21 = 4.76 ~ 5) en
önemsiz amaç 5 puan ağırlığını almıştır. Yani;

Ama çı a r Önem derecesi (ağırlığı)
6. amaç: Kollektif hizmet...................... 5 puan,
5. amaç: işlendirme 10 puan,
4. amaç: Karlılık .... c.............................. 14 puan,
3. amaç: Maliyet minimizasyonu 19 puan,
2. amaç: Doğa Koruma......................... 24 puan,
ı. amaç: Verimlilik 28 puan,

Toplam 100 puan.

Kriterlerin hizmet ettiği amaçları gösteren yukarıdaki tablodaki
tüm satırlar dikkate alınarak her amacın kaç defa tekrarlandığı sayılmıştır.
Herbir amacın puanı tekrar sayısına bölünerek, her satıra düşen ağırlık
miktarı ve bu miktarların satır esasına göre toplamları ile de herbir
kriterin ağırlığı bulunmuştur. Örneğin: karlılık 3 yerde sayılmıştır. O
halde karlılğın 14 puanı 3' e bölünürse, bu kriterin geçtiği her satıra 4.7
puan düştüğü bulunur. Benzer işlemler diğer amaçlar için de yapılarak,
tüm kriterlerin ağırlıklarının toplamı 1 olacak şekilde oransal dağılım
sağlandıktan sonra elde edilen ÖP fonksiyonu şöyledir:

ÖP =0.25 EKFAY + 0.17 ÇEVET + 0.10 SOSiç + 0.11 TUTAR
+ 0.16 KATIL + 0.14 ÇEKiC + 0.07 YAPIL (2)

Bu fonksiyon projenin herbir kriter açısından elde ettiği puanların
kriter ağırlıkları ile çarpılarak toplanmasına (lineer agregasyonuna) ve
projenin öncelik puanının tek bir skaler sayı olarak ifade edilmesine,
mutlak olarak yorumlanmasına, diğer projelerin öncelik puanları ile

25



26

karşılaştırılmasına ve projelerin önceliklerine göre sıraya dizilmesine,
dolayısıyla projelerin seçilmesine, olanak vermektedir.

c. Metodun Uygulanması

Orman Bakanlığının yeni alınacak araştırma projelerinde
karşılaştığı bir sorunu (öncelik belirleme) çözmek amacıyla gelişiirilen bu
metod, projelerin nihai değerlendirmesini yapan, geniş katılım lı (40-60
kişi) ve bilimsel bakımdan heterojen bir yapıda olan tek bir Araştırma
Danışma Komitesi tarafından uygulanırtalıdır. Bu komitenin üyelerinin
herbirine yeni alınacak projelerin taslakları ve öncelik belirleme metodunu
anlatan dökümanlar (kriteler ve ilgili tablolar) komite toplantısından 20-
30 gün önceden ulaştırılır. Bunları incelemeleri ve bilahare toplantıya
hazırlıklı olarak katılmaları sağlanır. Danışma Komitesi toplantısında
puanlama öncesinde bir grup başkanı ve öğreticinin açıklamaları ışığı
altında gerekli görüşmeler ve tartışmalar yapılarak, sağlıklı puanlaırta
yapılması sağlanır. Sonra puanlama aşamasına geçilir. Bu aşamada; her
üye önce birinci sütun (ı. kriter) açısından tüm projeleri aynı anda
değerlendirip, tartacak ve o kriter açısından önem ve önceliğine göre
projelere ı-100 arasında puanlar verecektir. İlgili kriter açısından en
önemli ve öncelikli görülen projeye en yüksek puan, en önemsiz veya
önceliksiz olan projeye de en düşük puan verilecektir. Birinci sütundaki
puanlama bitirilip, kontrol edildikten sonra sırayla diğer sütunlara
geçilecektir. Dolayısıyla, herbir kriter için (yani her sütunda) her puan
sadece ve mutlaka bir defa kullanılmış olacaktır. Diğer bir deyişle, aynı
sütünda aynı puan birden fazla kullanılmayacaktır, fakat aynı puan farklı
sütünlarda tekrar kullanılabilecektir. Verilen bu puanlar projelerin ilgili
kriterler açısından birbirlerine göre (yani izafı olarak) önem, öncelik ve
ağırlıklarının bir ifadesidir. Bu şekilde yapılacak bir puanlama üyelerin iyi
bir zihinsel mukayese işlemi yapmalarını gerektirmektedir.

Daha sonra üyelerin puanladığı tablolar toplanarak (ekstrem
puanlar elimine edilebilir), heı proje için kriterler itibariyle (sütunlar)
verilen puanların toplamının üye sayısına bölünınesiyle, projenin ilgili
kriter açısından aldığı ortalama puanı ve bu şekilde elde edilecek
puanların kriter ağırlıkları ile çarpılması ve satır esasına göre
toplanınasıyla da ilgili projenin toplam ağırlıklı oneelik puanı bulunınuş
ve bu puanlara göre de projeler tek bir nihai tabloda sıraya diziimiş
olacaktır (örnek, tablo-I). Keza, her üyenin herbir proje için kriterler
itibariyle verdiği puanların kriter ağırlıkları ile çarpılması ve satır esasına
göre toplanması suretiyle de ilgili projenin bireysel ağırlıklı toplam puanı
(bireysel öncelikli puanı) hesaplanabilir.
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DEGERLENDİRME KRİTERLERİ
PROJE ADI Ağırlıklı Öncelik

TOPLAM Sıra No.
l.EKFAY 2.ÇEVET s.sostc 4.TUTAR S.KATIL 6.ÇEKİc 7.YAPIL

(0.25) (0.17) (0.10) (0.11) (0.16) (0.14) (0.07)

Doğu Anadolu Bölgesinde Değişik
Alternatifli Agroforestry Denemeleri 95 84 94 95 96 93 55 90.11 1
D. A Bölgesinde Karakavaklarda Doğal
Seleksiyou ve Genetik Islah Çalışmaları 94 89 86 99 75 98 60 88.04 2
D. A. Bölgesinde Odun Dışı Orman
Ürünler, Pazar Değ., Yararlanma Biçimleri 93 75 100 88 88 84 68 86.2!s 3
ve Sosyo-Ekonomik Yapıya Katkısı
Doğu Anadolu Bölgesinde Mera Islahında
Gübrelemenin Etkisi ve Ekonomisi 74 93 88, 91 96 81 65 84.37 4
Sarıkamış Arş Orm. da Etkin Zarar Yapaıı
Kabuk Böcekleri ve Karşı Önlemler 64 84 23 39 73 55 71 61.22 5
DA Bölgesinde Sera Koşullarında Tüplü
Sarıçam Fid. Ürt, Tek. ve Arazideki Başr. 60 46 29 56 74 95 53 60.73 6
Doğu Anadolu Bölgesinde Pinus contorta
Adaptaptasyon Denemesi 55 41 34 55 36 59 86 50.21 7
Doğu Anadolu Bölgesinde Toros Sediri
Orijin Denemesi 40 61 38 46 33 55 85 48.16 8
DA Bölgesinde Yetişebilecek Yerli ve
Yabancı Huş Türlerinin Tesbiti 34 41 23 29 31 34 80 36.28 9

Sarıkamış Arş. Orm. da Meşcere Analizleri 15 24 4 6 40 5 75 21.24 LO
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Geliştirilen bu Kombine Metodu sınamak amacıyla; Doğu
Anadolu Ormancılık Araştıtma Müdürlüğünce ı998 yılında yeni alınacak
3 adet araştırma projesi ile halen yürütülen 7 adet araştırma projesinin (ki
bu 7 projenin de yeni alındığı varsayımı yapılmıştır) önceliğini belirlemek
üzere ilgili Müdürlüğün 4 kişilik araştıncı grubunda metod uygulanmıştır.
Elde edilen ortalama puanlar yukarıdaki açıklandığı şekilde
hesaplandıktan sonra projelerin toplam ağırlıklı öncelikli puanlanve
öncelik sıralan (veya tercih sıralan) aynı tabloda sunulmuştur. Burada
görüldüğü gibi; ilk sıralarda .Agroforestry, Kavakçılık, Odun .Olmayan
Orman Ürünleri ve Mera ıslahı ile ilgili araştırma projelerinin yer aİması
hem ülkemizin önceliklerine hem de OAMP'nın ve bölgemizin
önceliklerine uygun bir sonuçtur. Tabiki, tablo-I bir örnek uygulama
tablosu olup, öncelik belirlemenin geçerliliği ve doğruluiuğu üye sayısının
artması ve katılım yelpazesinin genişlemesi ile doğru orantılıdır. Bu örnek
uygulama tablosunda aynı puanın aynı sütunda birden fazla yer alması
ise, bunların ortalama puanlar olmasından kaynaklanmaktadır. Doğal
olarak, tablo-l 'i değiştirmek, geliştirmek ve daha pratik şekillerde
uygulamak duşünülebilir.

Benzer şekilde yeni alınacak projelerin tümü için nihai
değerlendirme tablosu oluşturulabilir. Bu tabloda öncelik sırasına göre yer
alan projelerden, birincisinden başlanmak suretiyle, Orman Bakanlığının
araştırma için ayırdığı bütçe imkanlannın yettiği ölçüde proje seçilir ve
desteklenir. Keza,· ilke olarak, SO'den aşağı puan almış projeler başansız
kabul edilip, desteklenmeyebilir.

VI. Geliştirilen Metodun Değerlendirilmesi ve Sonuç

- Metod Orman Bakanlığının uygulamada karşılaştığı yeni
alınacak araştırma projelerinde Öncelik belirleme sorununa çözüm
getirmek amacıyla geliştirilmiştir.

- Metodun anlaşılması ve uygulanması kolay ve pratik olup, aynı
zamanda objektif değerlendirme yapılmasına imkan veren bilimsel bir
metotdur. Metod bu haliyle Scoring ve Delphy tekniklerinin çok kriterli
bileşimi görünümünde olup, Kombine Metod olarak isimlendirilmiştir.

- Metod birbirinden bağımsız çok sayıda kriteri aynı anda dikkate
aldığı ve bu kriterlerin belirli ağırlıklarla kombinasyonuna imkan verdiği
için çok boyutlu, tutarlı ve geçerli bir metotdur. Tek ktiterli tekniklerin
eksiklikleri veya sakıncalan burada yoktur.
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- Metotda kullanılan kriterler ve bunların ağırlıkları ulusal ve
sektörelhedefler ve stratejiler, ormancılığımızın özellikleri ve Araştırmalar
Master planındaki amaçlar ve öncelikler dikkate alınarak, bilimsel ve
objektif bir şekilde belirlenmiştir. O halde, bu metoda göre seçilecek
projelerin ulusal, sektörel ve diğer planlardaki (araştırmalar master planı,
bölgesel planlar, işletme planları v.b.) amaçlara ve önceliklere uygun
olduğunu, kaynakların verimli ve etken kullanıldığını söylemek
mümkündür.

- Bütün yöntem ve tekniklerde olduğu gibi bu metotda da belirli
varsayımlar vardır. Örneğin; burada kriterler arasında korelasyonun
bulunmadığı veya en az olduğu varsayımı yapılmıştır. Kriterler bu
varsayım esasına göre tesbit edilmiştir.

- Geliştirilen kriterlerle bir araştırma projesinin makro ve mikro
bazda sağlayacağı tüm faydaların ve değerlerin ölçülmesine gayret
edilmiştir.

- Metotda kullanılan 7 kriter şu aşamada ormancılık araştırma
projelerinde öncelik belirlemenin çözümü için yeterli ve uygundur. Ancak,
bu kriterlerin ve ağırlıklarının zamana, mekana, ülkeye, sektöre ve
yörelere bağlı olarak değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu
nedenle bu metotda kullanılan kriterlerin, kapsamlarının ve ağırlıklarının
zaman zaman (örneğin, 5 yılda bir) belirli uzmanlar grubunda
görüşülmesi, konunun olgunlaştırılması ve birtakım değişikliklerin
yapılması gerekebilir. Keza, bütün şartlarda aynı kriter listesi veya kriter
listesinde bir standartlaşma düşünülmemelidir. Ancak, birbirine rakip bir
çok projenin; belirli bir bölgeyi ilgilendiren bir dizi projenin; aynı sektör-
alt sektör-iş kolundaki bir dizi projenin; aynı maliyette olan fakat zamana
yayılacak bir dizi projenin değerlendirilmesi sırasında aynı kriterlerin
bütün projelerde uygulanması gerekir (Geray, 1986). Bu ilkeden
hareketle, Araştırma Danışma Komitesinin yeni alınacak araştırma
projelerini değerlendirirken bütün projelerde aynı metodu kullanması
gerektiğini söyleyebiliriz. Hatta tek bir komite değil de Araştırma Fırsat
Alanları (AF A) bazında komiteler önerilse bile (ki en doğrusu tek
komitedir) bütün AFA komiteleri aynı metodu kullanınak zorundadır.
Aksi halde belirlenen öncelikler geçerli, adil ve objektif olmaz.

- Geliştirilen bu metod dinamik bir yapıda olup, projelerin önem
ve öncelik derecesinin 1-100 arasında tek bir skaler sayı olarak
ölçülmesine, mutlak olarak yorumlanınasına, diğer projelerin öncelik
puanları ile karşılaştırılmasına ve projelerin önceliklerine göre sıraya
dizilmesine, dolayısıyla çok sayıda proje arasından seçim ve tercih
işleminin kolaylıkla yapılmasına olanak vermektedir.
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- Bu metodun en belirgin sakıncası; projelerin kriterlere göre
değerlendirilmesinin komiteye katılan bireylerin tecrübe ve uzmanlıkları
ile sınırlandırılmış olmasıdır. Bir nevi her üye kendi zihinsel mukayese
gücüne ve mantıksal yaklaşımına göre' projeleri değerlendirmiş olacaktır.
Ancak, komiteye katılım yelpazesi genişletilirse, bilimsel heterojenlik
sağlarursa ve üye sayısı artırılırsa, bil sakınca ortadan kalkmış olacaktır.
O halde, tek bir Araştırma Danışma Komitesi oluşturulmalı ve bu
komiteye araştırmayı yapanlar (arz edenler-proje liderleri), yöneticiler
(Orman Bakanlığı ve bağlı Genel Müdürlük temsilcileri), fınansman ve
destek sağlayanlar (müşteriler ve talep edenler), işbirliği yapanlar,
ormancılık araştırma müdürleri, AFA liderleri, ilgili fakültelerin öğretim
üyeleri, diğer kamu kuruluş (Köy Hizmetleri ve Tarımsal Araştırma Genel
Müdürlüğü, v.b.) temsilcileri, ormancılıkla ilgili özel sektör, vakıf ve sivil
toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir katılım
sağlanmalıdır. Diğer yandan, Danışma Komitesi üyelerinin bu metodu
etkili bir şekilde kullanabilmeleri için araştırma projesi taslaklarını
önceden iyice irdelemeleri, değerlendirme kriterlerinin anlam ve önemini
iyice idrak ederek komiteye bilgili ve hazırlıklı bir şekilde katılmaları
gerekir. Yukarıda' söylenenlere aksi durum sözkonusu olursa, metodun
sağlıklı sonuç vermesi, geçerliliği ve duyarlılığı azalır.

Sonuç olarak, halihazır durum itibariyle geliştirilen metod çok
kriterli, objektif, dinamik, tutarlı, bilimsel ve sektöre özgü bir metod olup,
anlaşılması kolay ve uygulanması pratikdir. Bu nedenlerden dolayı,
Orman Bakanlığınca ele alınacak araştırma projelerinde öncelik belirleme
sorununa bir çözüm getirmek amacıyla kullanılması uygun olacaktır.
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ÖZ !
i

Bu çalışmada; daha önce Ankara Kavakçılık Araştımıa i
Müdürlüğü tarafından başlatılan, ancak çeşitli nedenlerle i
sonuçlandırılamayan ve Araştımıa Çalışma Grup toplantısında annüle i

iedilen "Doğu Anadolu Bölgesinde Dona Dayanıklı Karakavak Klonlarının ,
Tespiti Üzerine Araştırmalar" adlı projeyle ilgili olarak 1990 yılında i

Horasan Orman fidanlığında kurulan deneme sahasında halen mevcut olan
karakavak klonlarının gelişme durumları gözlenmiş, çap ve boy ölçümleri

i yapılmış, yaşama yüzdeleri hesaplanmış ve bunlarla ilgili olarak
değerlendirmeler yapılmıştır.

Kışları oldukça soğuk geçen Doğu Anadolu Bölgesi için uygun,
özellikle dona dayanıklı ve hızlı büyüyen karakavak klonlarının tespiti
yöremiz ekonomisi için oldukça önemlidir.

ABSTRACT

In this study: ıt has been observed growth of Black poplar clones
presented, measured diameters and heights, calculated survival percents,
made appreciations in the experimental area related to the project named
as .- Researches on Determination of Frost-Hard Black Poplars in the
Eastem Anatolia Forest Region" started by Ankara Poplar Forestry
Research Institute in the early time, established in 1990 in Horasan
nursery, but unsucceeded because of some reasons and annuled in the
Research Working Group.

it is very important for our region economy to determine suitable,
especially frost-hard and fast growing Black poplar clones for the Eastem
Anatolia Region which has cold winter.

iii Doğu Anadolu Onnancılık Araştımıa Müdürlüğü .Toprak ve Ekoloji Bölümü
Başmühendisi-Erzurum.
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1. GİRİş

Odun hammaddesi yıllardan beri insanlar tarafından
kullanılmaktadır. Giderek odun hammaddesine olan ihtiyacın artmasına
karşın orman kaynakları azalmaktadır. Dolayısıyla odun hammaddesine
olan ihtiyacın aşırı ölçüde artması sonucunda hızlı gelişen türlerle
endüstriyel plantasyonların tesisi çalışmaları önem kazanmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesinde de mevcut odun hanımaddesi açığının
belirli kısmı kavakçılık yapılmasıyla kapatılabilir. Bunun için Doğu
Anadolu bölgesinin alçak ve yüksek rakımlarında kavakçılığa uygun
arazilerde ve akarsu kenarlarında galeri tarzında yapılacak
ağaçlandırmalarda kullanılacak üstün nitelikli kavak klonlarının
belirlenmesi gerekmektedir.

Bu türde yapılacak ıslah çalışmaları sonucunda, özellikle dona
dayanıklı kıonların bulunarak uygulamaya aktarılmasıyla öncelikle birim
alandan alınacak odun hammaddesi üretimi artırılacaktır. Bunun
sonucunda Doğu Aııadolu bölgesinin odun hanımaddesi talebini
karşılamada günümüzde dahi zorlanan ormanlanmiz üzerindeki üretim
baskısı önlenebilecek, yapacak ve yakacak odun gereksinimi büyük
ölçüde karşılanabilecektir.

Bu amaca yönelik olarak daha önce 1984 yılında İzmit
Kavakçılık Araştımıa Müdürlüğü liderliğinde "Doğu Anadolu Bölgesinde
Dona dayanıklı Karakavak Klonlarının Tespiti Üzerine Araştırmalar" adlı
proje ele alınmış, ancak çeşitli nedenlerden dolayı istenilen sonuca
ulaşılamamıştır. Bu çalışmadan arta kalan Horasan Orman Fidanlığındaki
deneme sahasında mevcut karakavak klonlannın değerlendirilmesinden
elde edilecek sonuçlar, hem Doğu Anadolu Ormancılık Araştımıa
Müdürlüğü tarafından ele alınan "Doğu Anadolu Bölgesinde Karakavak
Kültivarlarında Genetik Islah Çalışmaları" adlı projenin yürütülmesine ve
değerlendirilmesine, hem de bölgede yapılacak karakavak çalışmalarına
bir ışık tutması açısından faydalı olacaktır.

2. MATERYAL VE METOD

Bu makalede materyalolarak Horasan orman fidanlığında önceki
denemeden kalan 47 adet karakavak klonu kullanılmıştır. Denemenin
kurulduğu Horasan orman fıdanlığının yükseltisi 1540 m olup, yıllık
ortalama sıcaklığı 6.9 Co ve yıllık yağış miktarı 406.5 mm dir. Toprak
türü kumlu-balçık olup, pH'sı 8.1 dir.
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Deneme her bir klondan 10'ar adet dikilmek suretiyle tekerrürsüz
ve herhangibir istatistiksel desenıeme yapılmaksızın kurulmuştur. Her bir
klonda yaşayan fert sayıları farklıdır. Dolayısıyla denemede tekrar veya
gözlem sayısının farklı olması hali dikkate alınarak (Ercan 1995, s.76-78),
fidan boy ve çap ortalamalarına göre varyans analizi uygulanmış, yaşama
yüzdeleri de dikkate alınarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

3. BULGULAR VE DEGERLENDİRMELER

Horasan fidanlığındaki 47 adet klona ait fidanların boyları ve
çapları, yaşama yüzdeleri çizelge i'de verilmiştir. Her klonda farklı sayıda
birey bulunduğundan değerlendirmeler en az 4 fidanın yaşadığı, yani
yaşama yüzdesi % 40 ve daha yukarı olan 19 adet klon üzerinden
yapılmıştır.

Çizelge ı. Doğu Anadolu Bölgesinde dona dayanıklı karakavak
klonlarmm tespitine ilişkin ölçüm sonuçları

Table 1. Mensuration results related to determination offrost-hard Black
poplar clones in the Eastem Anatolia Region

Orl. O ri. Ya ş a Orl. O rı' Yaşa

KLON ç.p Boy m. GÖZLEMLER KLON Çap Boy m. GÖZLEMLER
NO ( cm) ( cm) % NO (cm) (cm) %

83/5 9.0 5.71 70 Gelişme orta 82/3 - - - Yok
45/51 9.4 5.69 100 Dona dayanıklı 83/6 9.25 8.65 40 Gelişme orta
79110 16.0 9.5 LO Gelişme zayıf 8511 i 17.0 7.6 LO Gelişme orta

Piazetta - - - Yok 85/3 103 8.45 90 Gelişme çok iyi

Kars-5 - - - Yok 85/17 10.5 7.65 20 Gelişme orta

Carpacio 10.8 6.92 50 Gelişme iyi 83113 8.77 8.13 90 Gelişme zayıf
1-214 14.5 7.43 60 Gelişmeorta 56/52 - - - Yok
L.Avanzo - - - Yok 83/3 8.75 7.97 40 Gelişme iyi
565/149 - - - Yok 6711 - Yok
7915 - - Yok 83/12 7.5 8.18 80 Dona dayanıklı

490/3 17.8 12.3 40 Gelişme çok iyi 56175 - - - Yok
80/4 18.2 LU 50 Hızlı büyümüş 85/4 9.2 8.14 100 Dona dayanıklı

Veronose - - - Yok 77/40 - - - Yok

Bellini 5.0 5.0 LO Gelişme çok zayıf 83/2 8.0 8.1 LO Gelişme zayıf

85115 LU 8.29 100 Gelişme çok iyi 82/4 - - - Yok
85114 ıo.o 8.05 20 Gelişme çok zayıf 8511 9.28 7.85 70 Gelişme orta

85/12 8.0 8.6 LO Gelişme çok zayıf 85/9 - - - Yok
8515 10.7 6.87 40 Gelişme zayıf 8512 8.0 7.6 - 20 Gelişme zayıf
85/10 10A 8.9 50 Gelişme orta 83/1 - - - - Yok
85113 9.0 7.36 30 Gelişme zayıf 82/2 - - - Yok
83/9 10.2 8.76 50 İyi 8211 6.55 6.68 90 Gelişme orta

77110 14.0 9.0 ıo Hızlı büyümüş 83/11 - - - Yok
85116 LU 8.7 20 Gelişme zayıf 83/8 IlA 932 50 Don çatlağı yok

64113 - - - Yok
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3.1. Çaplara Göre Varyans Analizi

Çaplara göre yapılan varyans analizi çizelge Z'de verilmiştir.

Çizelge 2. Fidan çap ortalamalarına göre varyans analizi
Table 2. Variance analysis according to mean diameter of seedlings

Varyasyon Kaynağı KT SD KO F

Source of variation Sum of Squares Degrees of Freedem Mean Squares Estimaıed

Gnıplar (klorılar ) arası 1070 18 59.4 4.43 •••

Gruplar (Klonlar) içi 1458.4 109 13.4
Genel 127
(•• ,) 0.001 olasılık duzeyınde guvenırlı

Bu çizelgeden görüldüğü gibi, karakavak klonları için 18'e 109
serbestlik derecesine (SD) göre hesaplanan F değeri (4.443) 0.001 olasılık
düzeyinde tablodaki F değerinden (2.706) büyük olduğu ıçın,
değerlendirmeye tabi tutulan klonların çap bakımından % 99.999 güvenle
birbirinden farklı olduğu söylenebilir.

Farklı klonların tespiti için Duncan testi uygulanmış olup,
bununla ilgili sonuçlar çizelge 3'de verilmiştir. Bu çizelgeye göre çap
bakımından 80/4 , 490/3 ve 1-214 klonları diğer klonlardan önemli ölçüde
farklıdır. Diğer bir deyimle çap bakınundan diğer klonlara göre iyi bir
gelişim göstermişlerdir.
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Çizelge 3. Duncan'a göre % 99 güvenle farksız ortalamalarm
oluşturduğu gruplar
Table3. The groups ofindifferent means with % 99 confidence

according to Duncan

KLON Ortalama Çap (cm)

80/4 18.2

490/3 17.8

1-214 15.0

85115 12.2

83/8 11.2

Carp. 10.8

85/5 10.8

85/10 10.4

85/3 10.3

45/51 9.4

83/6 9.3

svı 9.3

83/5 9.0

83i13 9.0

83/3 8.8

83/9 8.2

85/4 8.2

83/2 7.5

8211 6.6

3.2 Boylara Göre Varyans Analizi

Boylara göre de varyans analizi yapılmış, değerler çizelge 4'de
verilmiştir. Bu çizelgeden görüldüğü gibi, 18' e 109 serbestlik derecesine
(SO) göre hesaplanan F değeri 9.6 olup, bu değer 0.001 olasılık düzeyinde
tablodaki F değerinden (2.706) büyük olduğu için değerlendirmeye esas
alınan klonların boy bakımından % 99.999 güvenle birbirinden farklı
olduğu anlaşılmaktadır.

Farklı klonların tespıtı ıçın Duncan testi uygulanmış olup,
bununla ilgili sonuçlar çizelge 5'de verilmiştir. Bu çizelgeye göre boy
bakımından da 80/4 ve 490/3 klonlarının diğer klonlardan önemli ölçüde
farklı olduğu, yani bu klonların diğerlerinden daha iyi boy gelişimi yaptığı
ifade edilebilir.
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Çizelge 4: Fidan boyortalamalarına göre varyans analizi
Table 4: Variance analysis according to mean
heights of seedlings

Varyasyon Kaynağı KT SD KO F

Source of variation Sum of Squares Degrees of Freedom Mean Estimated
Squares

Gruplar (kloıılar ) arası 274.7 18 15.3 9.6 •••

Gruplar (klonlar) içi 171.4 109 1.6

Genel 127

(***) 0.001 olasılık duzeyınde
güvenirli

Çizelge-S: Duncan'a göre % 99 güvenle farksız ortalamaların
oluşturduğu gruplar

Table-5 : The group s of indifferent means with % 99 confidence
according to Duncan

KLON Ortalama boy (cm)

49013 12.25

i8014 11.1

8318 9.3

85115 12.2

8316 11.2

85110 10.8

8319 10.8

8513 10.4

831\2 10.3

8514 9.4

83113 9.3

8313 9.3

8511 9.0

1-214 9.0

Carp. 8.8

8515 8.2

8211 8.2

8315 7.5

45/51 6.6
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda çizelge 3 ve çizelge 5' de
görüldüğü gibi çap ve boy bakımından 490/3, 80/4 ve 1-214 klonları
önemlidir. Ayrıca çizelge 1'de görüldüğü gibi 85/15 klonunun yaşama
yüzdesi % 100 olarak hesaplanmış ve gelişmesinin iyi olduğu
gözlemlenmiştir. Ayrıca 85/4 klonunun yaşama yüzdesinin % 100 olması
vebunun yanında dona dayanıklı olduğunun gözlemlenmesi sonucunda bu
klonun da önemli olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, Doğu Anadolu
Bölgesinde yapılacak karakavak çalışmaları için önem sırasına göre
490/3, 80/4, 1-214, 85115 ve 85/4 klonları önerilebilir. Ancak denemenin
tesisi ve gelişimi dikkate alındığında sonuçların % 100 sağlıklı olduğu
söylenemez. Bölge için önerilecek karakavak klonlarının kesin ve sağlıklı
olarak belirlenmesi Müdürlüğümüzce yürütülen "Doğu Anadolu
Bölgesinde Karakavak Kültivarlarında Genetik Islah Çalışmaları" adlı
projenin sonuçlandırılması ile mümkün olacaktır.
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Capital Analysis of the State Forest Enterprises
(The Samples of Artvin and Ardanuç State Forest Enterprises)

Arş. Gör. Atakan ÖZTÜRKll)
Doç. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER(2)

öz

Orman işletmelerinin aktifleri arasında çok önemli bir yer
tutmasına rağmen arazi ve ağaç serveti değerleri, belirlemedeki
güçlüklerden dolayı Ülkemiz Devlet Orman İşletmelerinin bilançolarında
yer almamaktadır. Bu çalışmayla, örnek olarak seçilen Artvin ve Ardanuç
Devlet Orman İşletmelerinin arazi ve ağaç serveti değerleri belirlenerek,
işletmelerin toplam sermayeleri ortaya konulmuştur.

ABSTRACT

Land value and growing stock are the most important assets of the
forest enterprises, but theyare not shown on the balance sheet of the State
Forest Enterprises in Turkey. In this study, fırst, land value and growing
stock was calculated for Artvin and Ardanuç State Forest Enterprise and .
then total capital of each enterprise was detennined.

1. GİRİş

Genelolarak işletmecilikte sermaye; işletmenin amaçlarına ve
üretim çabalarına uygun olarak toplanmış bütün maddi ve maddi olmayan
varlıklardır. Sermaye bu anlamda aktiflertoplamı olup, sabit sermaye ve
döner sermaye (işletme sermayesi) olmak üzere ikiye ayrılır (Mucuk,
1993).

Sermaye aynı zamanda işletmenin mali bünyesi ile ilgili bir
kavramdır. Sermayenin kaynakları ve kaynaklardan sağlanış şekli ve
şartları işletmenin mali bünyesini oluşturur. Sermayenin miktarı işletme
serveti ile eş değer olup (Miraboğlu, 1983), işletmelerde mevcut

(i) Kafkas Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Artvin.
(2) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Bölümü,Trabzon.
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servetlerin değerinin bilinmesi, her türlü faaliyetlerin tanzimi, iktisadi
neticenin tayini bakımlarından gereklidir (Fırat, 1971).

Diğer işletmelerde olduğu gibi orman işletmesinde de sermaye,
sabit ve döner sermr-ve olarak ikiye ayrılmaktadır. Sabit sermaye denince,
başka bir şekle girmeden uzun müddet olduğu gibi kalan ve üretime iştirak
eden ve işletme ortadan kalkmadıkça ondan ayrılmayan ve aşınma ve
eskimeye uğrayan sermaye unsurları anlaşılır. Döner sermaye ise, üretimle
şekil değiştiren önce ürün haline gelen, sonra tekrar paraya dönüşerek
işletmeye dönen serınayedir (Gülen, 1968).

Orman işletmelerinin sabit sermaye unsurları arasında; dikili ağaç
serveti, arazi, binalar, yollar, köprüler, makine ve muhtelif tesisler,
demirbaş malzeme, eşya, nakil vasıtaları vs. ve döner sermaye unsurları
arasında ise; stoktaki omıan ürünleri, materyal (tohum, mücadele ilaçları
vs.), kasa mevcudu, banka mevcudu ve her türlü alacakları saymak
mümkündür (Miraboğlu, 1958).

Orman işletmesinde çalışan sermayenin değerinin tespit ve takdiri
konusunda özellik gösteren husus, sabit sermayenin büyük bir kısmını
teşkil eden arazi ve onun üzerindeki ağaç serveti değerini tayin etmek işidir
(Fırat, 1971). Orman işletmelerinin aktif unsurlarından birini oluşturan
sabit sermaye içerisinde her ne kadar dikili ağaç serveti ve arazi
değerlerine yer veriliyorsa da, uygulamada Devlet Orman İşletmeleri
(DOİ) bünyesinde hazırlanan bilançolarda bu değerlere yer
verilmemektedir. Bunun nedeni, işletmelerin ağaç serveti ve' arazi
değerlerinin hesaplanmasının veri yetersizliğinden dolayı çok zor
olmasıdır. Dolayısıyla işletme sermayeleri bilançolarda eksik yer
almaktadır. Buna bağlı olarak da, orman işletmelerinde sermayeye dayalı
olarak yapılan ekonomik başarı hesaplamaları eksik olmaktadır.

DOİ'nin bilançolarındaki bu eksikliği ortadan kaldırmak için, bu
araştırmada orman işletmelerinin sabit semıayesini oluşturan unsurlardan
ağaç serveti ve arazi değerleri, işletmelere Omıan Genel Müdürlüğü
(OGM)'nden gönderilen tarife bedelleri (merkezden gelen tarif e bedelleri)
ve işletme bazında hesaplanan gerçeğe yakın tarif e bedelleri kullanılarak
hesaplanmıştır. Daha sonra işletmelerin toplam sermayeleri gerçeğe yakın
tarif e bedeline bağlı olarak hesaplanan arazi ve ağaç serveti değerlerine
göre ortaya konmuştur. Bu sayede işletme sermayelerinin ağaç serveti ve
arazi değerlerini içerecek şekilde ortaya konması sağlanmıştır.
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2. MATERYAL VE METOD

2.1 Materyal

Bu çalışmada Artvin Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) İşletme-
Pazarlama, Makine-İkrnal ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
kayıtları, Artvin ve Ardanuç DOİ'nin amenajman planları, bilanço
kayıtları, umumi demirbaş eşya defterleri ve çalışma programları ile
OGM İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Uygulanacak Tarife
Bedeli ve Tevzi Masraf Cetvelleri materyalolarak kullanılmıştır.

2.2 Metod

2.2.1 Sabit Sermayenin Belirlenmesinde İzlenen Yol

Omıan işletmelerinde sabit semıayenin % 75-85'ini ağaç serveti,
geri kalan kısmını ise arazi değeri, çeşitli binalar, her türlü demirbaşlar,
transport ve iletişim tesisleri ve fidanlıklar oluşturur. Sabit sermayenin
genel sermaye içindeki payı % 95 civarındadır (Günel, 1989). İşletmelerin
sabit sermayelerinin belirlenınesinde, ilk olarak sabit sermayenin çok
büyük bir kısmını oluşturan arazi ve ağaç serveti değerleri belirlenıniş,
bunun için de gerçeğe yakın ve merkezden gelen tarife bedellerinden
yararlanılmıştır. Diğer sabit sermaye unsurları ise işletme bilançoları ve
kayıtlarından elde edilmiş olup, bunlara ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
sırasıyla verilmiştir.

2.2.1.1 Tarife Bedelinin Hesabında İzlenen Yol

Tarife bedeli, omıandaki dikili ağaç servetinin lm3'ünün, kesim
vesaire şeklinde hiç bir muameleye tabi olmamış, dolayısıyla masraf
yüklenınemiş haldeki değeridir (Miraboğlu, 1958). Bu çalışmada tarif e
bedeli, işletmelerin sabit semıaye unsurlarından olan ağaç serveti ve arazi
değerlerinin belirlenınesi için kullanılmıştır.

Bir çok hallerde, piyasada fiyatı teşekkül eden her mal çeşidi için,
satış fiyatı esas alınarak, OGM'nce tayin edilen tarif e bedelinden ayrı bir
tarife bedeli hesaplamak mümkündür. Satış fiyatlarıyla muhammen satış
bedelleri arasında önemli farklar bulunınası nedeniyle, OGM tarafından
tespit olunan tarif e bedelleri ile hesap yoluyla bulunan tarif e bedelleri
arasında farklar vardır (Geray, 1978).

Bu araştırmada da, satış fiyatlarından hareket ederek elde edilen
(Fırat, 1971) aşağıdaki formül yardımıyla tarif e bedeli belirlenıneye
çalışılmıştır.
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Tb = --- - (hg+ Ilg+ Sg+İg) (1)
Sf

1.0m

Gerçek tarife bedeli hesaplanmasında Geray'ın yaptığı gibi
(Geray, 1978), inputlar (masraf kalemleri) için oluşturulan homojen
aktivite alanlarında yapılan ölçümlerle elde edilen input değerlerinin
kullanılması gereklidir. Ancak çalışma iki farklı işletmeyi ve sınırlı bir
süreyi kapsadığı için, işletmelerin aktivite alanlarına ayrılması işi ve buna
bağlı olarak arazi ölçümleri yapılarnamıştır. Dolayısıyla, her bir ürün
çeşidi için tarif e bedeli hesabında kullanılan masraf kalemleri, işletme
bilançolarında yer alan değerlerden elde edilmiştir. Hesaplanan tarife
bedeli de bu yüzden gerçek tarife bedelinden fark etmekte olduğundan,
gerçeğe yakın (gerçeğe yaklaştırılmış) tarife bedeli olarak adlandırıhnıştır.

Formüldeki unsurlardan, Sf satış fiyatını, hg hasat giderlerini, ng

nakil giderlerini, İg tevzi giderleri (genel idare giderleri + amortisman
giderleri + orman bakım giderleri) ve Sgsatış giderlerini göstermekte olup,
tüm bu gider kalemleri işletme bilançolarından alınarak birim ürün için (1
rrr') hesaplanmıştır. Formülde 0,0 m ile gösterilen temettü hissesi ya da
işletmeci kazancı ise; Döner Sermaye Yönetmeliği (DSY)'nin 16.
Maddesinde (Kızılay, 1991) maliyet fiyatı hesabında orman imar giderleri
karşılığı olarak geçmekte olup, % 20 olarak alınmıştır.

Gerçeğe yakın tarif e bedellerinin yanında bir de merkezden gelen
tarif e bedelleri (OGM'nden gönderilen) de ağaç serveti ve arazi değeri
hesaplamalarında dikkate alınmıştır. Bu sayede halen uygulanan
merkezden gelen tarife bedelleriyle, işletmeler bazında hesaplanan gerçeğe
yakın tarife bedellerinin; işletmelerin ağaç serveti, arazi ve bunlara bağlı
olarak da sermayeleri üzerinde ne yönde etkili olduklarını görme imkanı
doğacaktır.

2.2.1.2 Ağaç Serveti Değeri Hesabmda İzlenen Yol

Ağaç serveti değeri, henüz ürün verecek yaşagelmemiş veya
ürünleri için henüz pazar oluşmamış ormanlarda, ağaç serveti maliyet
değeri olarak hesaplanmaktadır. İdare süresi sonuna yaklaşmış ve ürünleri
için pazar bulunan meşcere veya ormanlarda ise, ağaç serveti kesim değeri
olarak tayin edilirken, orta yaşlı meşcere veya ormanlarda ise ağaç serveti
hesabında istikbal değeri yaklaşımı kullanılmaktadır (Günel, 1989).
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Bu araştırmada ele alınan her iki işletmede üretim yapılmakta ve
üretilen ürünler için pazar bulunmakta herhangibir zorlukla
karşılaşılmamaktadır. Kaldı ki, ekstansif işletmecilik şartlannın hüküm
sürdüğü günümüz DOi'inde, işletmelerin ağaç serveti maliyet ve ağaç
serveti istikbal değerlerinin hesaplanması için gerekli olan verilerin elde
edilmeside mümkün değildir. Bu yüzden ağaç serveti değeri hesabında,
ağaçserveti kesim değeri yönteminden yararlanılmıştır (Öztürk, 1997).

Bu çalışmada ağaç serveti kesim değerinin hesaplanması için,
öncelikle amenajman planlanndan servetin ağaç türleri itibariyle çap
sınıflanna dağılımlan çıkanImış, daha sonra amenajman planlannda yer
alan, önceden hazırlanmış tablolardaki ürün çeşidi hacim oranlanndan
yararlanılarak her bir işletmenin ağaç servetinin ürün çeşitleri itibariyle
dağılımı elde edilmiştir. Elde edilen bu ürün çeşidi miktarlanyla her bir
ürün çeşidine ait tarif e bedeli (gerçeğe yakın ve merkezden gelen tarif e
bedelleri ayn ayn) çarpılarak, elde edilen sonuçlar toplanmak suretiyle
ağaç serveti kesim değeri hesaplanmıştır (Öztürk, 1997). Formüle edilmiş
şekliyleağaç serveti kesim değeri şu şekildedir;

AğaçServeti Kesim Değeri = Ürün Çeşidi Miktan x Tarife Bedeli (2)

Bu formülde; ağaç serveti kesim değeri TL, ürün çeşidi miktan
m' ve tarife bedeli TL/m3 cinsinden ifade edilir.

2.2.1.3 Arazi Değeri Hesabında İzlenen Yol

Arazi değeri hesaplanmasında; arazi maliyet değeri, arazi değişim
(mübadele) değeri ve arazi hasıla değeri olmak üzere üç farklı yöntem
mevcut olup, bunlardan arazi maliyet ve arazi mübadele değerleri çok
nadirhallerde kullanılmaktadır (Fırat, 1971).

Arazi hasıla değeri ise, formülde yer alan unsurların emniyetsiz
oluşu, cüzi faiz seçiminde objektif olunamayışı, sadece iyi yetişme
çevrelerinde kullanışlı olması gibi bir çok noksanlıklara sahiptir. Bu
yüzden çalışmada arazi hasıla değeri yaklaşımının söz konusu
noksanlıklannı ortadan kaldırmak için geliştirilen, daha pratik olan, yeni
yayınlarda çokça yer verilen ve OGM'nün de kullandığı Ribel formülü
kullanılmıştır. Ribel Formülü şu şekildedir (Miraboğlu, 1978).

Au u
Bu=--(l8--- (3)

u 10
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Burada yer alan Audeğeri, daha önce açıklanan ağaç serveti kesim
değeridir. u ise idare süresidir ve her iki DOİ için de ağaç türüne göreJOO
yılolarak belirlenmiştir.

2.2.1.4 Arazi ve Ağaç Serveti Değeri Dışında Kalan Diğer
Sabit Kıymet Unsurlarmın Belirlenmesinde İzlenen Yol

Arazi ve ağaç serveti dışında kalan diğer sabit kıymet unsurları
fiziki karakter taşıdıkları için, maddi duran varlık niteliğindedirler. Maddi
duran varlıklar bilançoya maliyet değeri üzerinden kaydedilir. Maliyet
değeri bir duran varlığın edinilmesi için yapılan. tüm giderleri kapsar
(Akdoğan ve Tenker, 1992).

Bunların belirlenmesinde, DOİ'nin sabit kıymet sayım tutanakları
ile Makine İkmal. Şube Müdürlüğü'nün orman yollarına ilişkin
verilerinden yararlanılmıştır. Sabit kıymet sayım tutanaklarında maliyet
değeri üzerinden kayıtlı olan kalemlerin cari fiyatlarını; 1990, 1991, 1992,
1993, 1994 ve 1995 yılları fiyatlarına çevirmek için, Yedinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyon Raporu'nun (Ormancılık)
hazırlanmasında (DPT, 1995) aynı amaçla kullanılan deflatörler
kullanılmıştır. Ancak bu deflatörler 1993 yılına kadar düzenlenmiş
olduğundan, 1994 ve 1995 yıllarına ait deflatörler Devlet Planlama
Teşkilatı 'nın yayınladığı, ı996 yıh Mart ayı bültenindeki (DPT, 1996)
toptan eşya fiyatları endekslerinden yararlanarak hesaplanmıştır.
Deflatörlerle yapılan değerlendirmelerde, ı970 öncesi yapılan bina ve
tesislerin, 1980 öncesi satın alınan makine, teçhizat, taşıtlar ve diğer sabit
sermaye kalemlerinin kullanılmadığı varsayılmıştır.

Orman yollarının yıllar itibariyle değerlerinin belirlenmesinde ise,
öncelikle o yıla ait birim yol fiyatı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü
(OBM)'nün ortalaması olarak bulunmuş ve bulunan bu birim yol
fiyatıyla, o yıla kadar işletmede yapılmış olan yol miktarı çarpılarak,
işletmenin mevcut yollarının değeri hesaplanmıştır.

2.2.2 Döner Sermaye Unsurlarmin Belirlenmesinde İzlenen
Yol

Döner sermaye unsurlarından çeşitli kıymetli evrak ve paralarla
(kasa, banka, çeşitli kıyınetli evrak) ambar mevcutları (alet edevat,
malzeme, kırtasiye vb.) ilgili yılın bilançolarından alınarak hesaplara
katılmıştır. İşletmelerin makta, rampa, ara depo ve son deposunda bilanço
yılı son günü akşamı itibariyle bulunan muhtelif ürünlerden (Miraboğlu,



1958) oluşan stoktaki orman ürünleri ıse, mevcut mallar cetvelinden
alınmıştır.

Böylece, 1991-1995 arası yıllar itibari ile yukarıda açıklandığı
şekilde ayrı ayrı belirlenen, arazi ve ağaç serveti değeri, binalar, yollar,
köprüler, makine ve muhtelif tesisler, demirbaş malzeme vb. gibi sabit
sermaye unsurları ile, stoktaki orman ürünleri, materyal, kasa mevcudu,
banka mevcudu vb. gibi döner sermaye unsurları toplanarak, DOİ'nin
yıllar itibariyle toplam sermayeleri ortaya konmuştur.

3. BULGULAR

3.1 İşletmelerin Sabit Sermayelerine İlişkin Bulgular

3.1.1 Ağaç Serveti Değeri Bulguları

Bu çalışmanın yöntem bölümünde de verilen gerekçelerden dolayı,
ağaç serveti değeri, ağaç serveti kesim değeri olarak hesaplanmıştır. Ağaç
servetinin her bir ürün çeşidi miktarı ile, o ürün çeşidinin tarif e bedelinin
(gerçeğe yakın ve merkezden gelen tarif e bedellerinin ayrı ayrı) çarpımı
sonucu elde edilen miktarların toplanmasıyla, işletmelerin toplam ağaç
serveti kesim değerleri elde edilmiştir (Tablo 1).

Tablo ı. Gerçeğe yakın tarife bedeli ve merkezden gelen
tarife bedeline göre hesaplanan ağaç serveti değerleri
(1000 TL)
Table 1. Growing stock values according to tariff price of forest
enterprises and General Directorate of Forestry

Artvin DOİ Ardanu DOİ
Yıllar Gerçeğe yakın Merkezden Gerçeğe yakın Merkezden

tarife bedeline gelen tarife tarife bedeline gelen tarife
göre bedelinegöre göre bedeline göre

1991 34 183486 271 379360 240097946 110648291
1992 203918 127 274818228 593474548 123012601
1993 161 072 062 423474319 972 192 102 173942256
1994 216646817 947678 933 999607917 387474 199
1995 337055657 1244359314 2578207357 518254683

Bu çalışmada, esas olarak kullanılan tarife .bedeli gerçeğe yakın
tarife bedelidir. çünkü, söz konusu tarif e bedelinin hesabında işletmelerin
verilerinden hareket edilmiştir. Ancak merkezden gelen tarife bedeline de,
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verdiği sonuçlar açısından gerçeğe yakın tarif e bedeliyle karşılaştırma
yapmak amacıyla yer verilmiştir.

3.1.2 Arazi Değeri Bulguları

Ribel formülü yardımıyla gerçeğe yakın ve merkezden gelen tarife
bedeline göre hesaplanan arazi değerleri Tablo 2 ve Tablo 3 'de
gösterilmiştir.

Tablo 2. Gerçeğe yakın tarife bedeline göre ve Ribel formülü
yardımıyla hesaplanan arazi değerleri (1 000 TL)
Table 2. Land values according to tariff price of forest enterprises
and Ribel formula
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Yıllar Artvin DOİ Ardanuç oot
Tüm alanda Hektarda Tüm alanda Hektarda

1991 2734679 34 19207836 502
1992 16313450 203 47477 964 1 240
1993 12885765 160 77 775368 2031
1994 17331745 216 79968633 2089
1995 26964453 336 206256589 5387

Tablo 3. Merkezden gelen tarife bedeline göre ve Ribel
formülü yardımıyla hesaplanan arazi değerleri (1 000 TL)
Table 3. Land values according to tariffprice of General of
Forestry and Ribel formula

Yıllar Artvin DOİ Ardanuç DOİ
Tüm alanda Hektarda Tüm alanda Hektarda

1991 21 710349 270 8 851 863 231
1992 21 985458 274 9841 008 257
1993 33877 946 422 13915380 363
1994 75814315 944 30997 936 810
1995 99548745 i 239 41 460375 1 083

Tablolardan görüleceği gibi gerçeğe yakın tarife bedeline göre
Ardanuç ooı hektarda ve tüm alanda Artvin DOfden daha büyük arazİ
değerlerine sahipken, merkezden gelen tarif e bedeline göre hesaplanan
arazi değerleri tam tersi sonuçlar vermektedir.



3.1.3 Arazi ve Ağaç Serveti Dışındaki Diğer Sabit Kıymetlere
İlişkin Bulgular

Burada işletme bilançoları ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü
kayıtlarından elde edilen, arazi ve ağaç serveti dışındaki sabit sermaye
unsurlarına ilişkin değerler, yöntem bölümünde de açıklandığı gibi
deflatörler yardımıyla güncelleştirilerek elde edilmiştir. Söz konusu
değerlere ilişkin bulgular Tablo 4 ve Tablo 5 'te gösterilmiştir.

Tablo 4 ve Tablo 5 'ten de görüleceği gibi, ağaç serveti ve arazi
dışındaki sabit kıymet değerleri arasında, orman yolları her iki DOİ' de de
birinci sırada yer alırken, Artvin DOİ'de makine, taşıt, demirbaş vs.,
Ardanuç DOİ'de ise bina, tesis, arsa ve araziler ikinci sırada yer
almaktadır.

Tablo 4. Artvin DOİ'de arazi ve ağaç serveti dışındaki
sabit kıymet değerlerleri (1 000 TL)
Table 4. Fixed assets except land value and growing stock in
Artvin State Forest Enterprise

Sabit Kıymet Yıllar
Türleri 1991 1992 1993 1994 1995

Bina,Tesis,Arsa 324639 694230 i 115631 2461871 4698675

ve Araziler
Omıan Yolları 29748112 164401767 179110258 264948630 512123357

Makine,Taşıt, 1 752410 2708607 4255549 9475280 36 100791

Demirbaş vs.
TOPLAM 31825161 167804603 184481439 276885781 552922823

Tablo 5. Ardanuç DOİ'de arazi ve ağaç serveti
dışındaki sabit kıymet değerleri'{l 000 TL)
Table 5. Fixed assets except land value and growing stock in
Ardanuç, State Forest Enterprise

Sabit Kıymet Yıllar
Türleri 1991 1992 1993 1994 1995

Bina,Tesis,Arsa 1281 584 2208869 3470 119 7657545 14434342

ve Araziler
Orman Yolları 13421497 69312149 73943208 110601021 221 016 143

Makine,Taşıt, 237 197 -419720 680377 1 501 444 2991704

Demirbaş vs.
TOPLAM 14940278 71940738 78 093 704 119760010 238442189
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3.2 İşletmelerin Döner Sermayelerine İlişkin Bulgular

3.2.1 Çeşitli Kıymetli Evrak ve Paralara İlişkin Bulgular

İşletmelerin aktif unsurları arasında yer alan muhtelif kıymetli
evraklar ve paralar; orman işletmelerince yapılan vadeli satışlarda alınan
teminat mektupları ve esham-tahvilatları (satışlarda işletme tarafından
teminat olarak alınan kısa vadeli devlet tahvilleri) ile bilanço yılı son günü
akşamı itibariyle orman işletmelerinin banka ve kendi kasalarında mevcut
paralarından oluşmaktadır (Miraboğlu, 1958). İşletmelerin
bilançolarından elde edilen çeşitli kıymetli evrak ve paralarına ilişkin
bulgular Tablo 6 ve Tablo Tde gösterilmiştir. Tablo 6 ve Tablo Tden
görüleceği gibi, her iki işletmede de kasa ve bankadaki paralardan,
kıymetli evraklar daha büyük bir yekün oluşturmaktadırlar.

Tablo 6. Artvin DOİ'de çeşitli kıymetli evrak ve paralar
(1000 TL)
Table 6. Different valuable papers and money in Artvin State
Forest Enterprise

Çeşitli
Yıllar Para mevcutları Kıymetli Genel

Kasa Banka Toplam Evraklar Toplam
1991 132 - 132 9854848 9854981
1992 3992 9138 13 130 12274960 12288090
1993 13 873 14361 28234 II 584986 II613 220
1994 526660 273 118 799778 21 395 028 22 194806
1995 14540 7713 903 7728443 9233294 16961 737

Tablo 7. Ardanuç DOİ'de çeşitli kıymetli evrak ve paralar
(1000 TL)
Table 7. Different valuable papers and money in Ardanuç State
Forest Enterprise

Çeşitli
Yıllar Para mevcutları kıymetli Genel

Kasa Banka Toplam evraklar Toplam
1991 29 83912 83940 4027 715 4 111 655
1992 20 765 388 765408 3914248 4679656
1993 311 323 287 324 8646535 8970 133
1994 141 1 615466 i 615 607 6383 156 7998763
1995 830 873 353 874 183 7328665 8202 848



3.2.2 Ambar Mevcutlarına ilişkin Bulgular

Devlet orman işletmelerinin aktif unsurlarından birisi de, anıbar
mevcutlarıdır. Bu hesap içerisinde henüz kullanılmamış ambarda mevcut
olan alet. edevat. demirbaş eşya v.b malzemeler bulunmaktadır
(Miraboğlu, 1958). Araştırma konusu olan her iki işletmenin
bilançolarından elde edilen ambar mevcutları Tablo 8 ve Tablo 9'da
gösterilmiştir.

Tablo 8. Artvin DOi'nin ambar mevcutlan (1 000 TL)
Table 8. Available store of Artvin State Forest Enterprise

Alet Evrakı Yedek
Yıllar Edevat Malzem. Kırtasiye Matbua Parça Çesitli Toplam
1991 4700 237 131 8941 29001 68514 2068 350357
1992 3087 423361 1430 SI 792 52890 1598 534 158

1993 50572 189743 6761 57386 16220 2 157 322839

1994 143 818 674878 40887 115 039 166986 1987 1 143 595

1995 141374 997948 23 ıos 146871 336844 1 832 1647975

Tablo 9. Ardanuç DOİ'nin ambar mevcutlan (1 000 TL)
Table 9. Available store of Ardanuç State Forest Enterprise

Alet Evrakı Yedek
Yıllar Edevat Malzem, Kırtasiye Matbua Parça Çeşitli Toplam
1991 - 64 056 3054 13 165 22860 85 ıo3220
1992 - 64449 9573 6427 64584 15 145047
1993 - 118276 16 150 14 181 39428 - 188035
1994 - 149958 2454 58325 39817 65075 315629
1995 - 271072 90777 2354 LO 87514 23427 708200

Tablolardan görüleceği gibi, Artvin DOi'nin ambar mevcutları 5
yıllık ortalamalara göre, Ardanuç DOİ'nin ambar mevcutlarının yaklaşık
2.5 katı olmaktadır. Her iki DOİ'de de yıllar itibariyle ambar mevcutları
arasında en büyük yekünü malzemeler oluşturmaktadır.

3.2.3 Stoktaki Orman Ürünlerine İlişkin Bulgular

Döner sermaye unsurlarından birini oluşturan stoklar; bilanço yılı
son günü akşamı itibariyle DOİ'nin çeşitli depolarında bulunan tomruk,
direk, mamulodun ve muhtelif mahsullerden oluşmaktadır (Miraboğlu.
1958). Çalışmaya konu olan işletmelerin bilançolarından elde edilen stok
değerleri yıllar itibari ile Tablo iO ve Tablo Il' de gösterilmiştir.
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Tablo 10. Artvin DOİ'nin stok değerleri (1 000 TL)
Table 10. Stock values of Artvin State Forest Enterprise
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Yıllar Ürünlerin bulunduğu depolar Toplam
Makta Rampa Son depo

1991 1 002 171 095 352500 524597
1992 - 33549 594 188 627737
1993 - 31 375 5575 874 5607249
1994 - 215249 14312005 14527254
1995 - - 20678 527 20678527

Tablo ıı. Ardanuç DOİ'nin Stok Değerleri (1 000 TL)
Table LO, Stock values of Ardanuç State Forest Enterprise

Yıllar Ürünlerin bulunduğu depolar Toplam
Makta Rampa Son depo

1991 - - 360623 360623
1992 15283 124679 448 115 588077
1993 - - 1 840026 1 840026
1994 - - 5 806 169 5 806 169
1995 27735 164768 10 140 195 LO 332 698

Tablolardan da görüleceği üzere; her iki DOİ'de de stoktaki
omıan ürünleri büyük oranda son depolarda bekletilmektedir. Makta ve
rampalardaki stok değerleri, tüm stok değerleri içinde önemli bir yer
tutmamaktadır. Ayrıca tüm yıllarda Artvin DOİ, Ardanuç DOİ'den daha
fazla ürünü stoklarda tutmuştur.

3.3 İşletmelerin Toplam Sermayelerine İlişkin Bulgular

Orman işletmelerinin sermayeleri daha önce de değinildiği gibi,
sabit ve döner sermaye unsurlarından oluşmaktadır. Sabit sermaye
unsurları arasında yer alan ağaç serveti ve arazi değerleri, gerçeğe yakın
tarife bedeline göre hesaplanan değerler olarak alınmış ve böylece önceki
bölümlerde ortaya konan sabit ve döner serınaye unsurlarının
toplanmasıyla işletmelerin toplam sermayeleri elde edilmiştir. Artvin ve
Ardanuç DOİ'nin toplam sermayeleri Tablo 12 ve Tablo 13'te
gösterilmiştir.

Her iki işletmenin toplam semıayelerine genelolarak
bakıldığında, 1991-1995 yıllarını kapsayan 5 yıllık ortalamalara göre;
sabit sermayenin toplanı sermaye içindeki payı, Artvin DOİ'de % 93,
Ardanuç DOİ'de ise % 99 olup, buna bağlı olarak da döner sermayenin



toplam sermaye içindeki payı; Artvin DOİ'de % 7, Ardanuç DOİ'de ise
ortalama % l' dir.

Aynı dönemde; işletmenin sabit sermayesi içinde ağaç servetinin
payı Artvin DOİ'de % 45, Ardanuç DOİ'de ise % 85 olup, gerçeğe yakın
tarife bedeline göre Ribel formülü ile hesaplanan arazi değeri de sırasıyla
% 4 ve % 7 oranlarındadır. Artvin DOİ'de arsa, bina, orman yolları vs.
diğer sabit sermaye unsurlarının payı ise % 51 gibi oldukça yüksek bir
oranda olmasına karşın, bu oran Ardanuç DOİ'de sadece % 8'dir.

Tüm sermaye içindeki; ağaçservetinin payı Artvin DOİ'de % 35,
Ardanuç DOİ'de ise % 84 iken, arazi değeri ise; Artvin DOİ'de % 3,
Ardanuç DOİ'de ise % 7 olmaktadır. Bina, tesis vs. ise Ardanuç DOİ'de
% 7 iken Artvin DOİ'de bu değer % 58 gibi çok yüksek bir orana
ulaşmaktadır.

Tablo 12. Artvin DOİ'nin toplam sermayesi (1 000 TL)
Table 12. Total capital of Artvin State Forest Enterprise

Sermaye Yıllar Ort
türü

1991 1992 1993 1994 1995 %
Ağaç

S serveti 34 183486 203918127 161 072 062 216046817 337055657
a S % 50 53 45 42 37 45
b e Arazi
i r. değeri 2734679 16313 450 12885765 17331745 26964453
l % 4 4 4 3 3 4

A•..rsa,
bina 31825161 167804603 184481439 276885781 552922823
vs.
~/o 46 43 51 55 60 51

Toplam 68 743 326 388036 180 358439265 5 LO264 348 916942933
Genel Toplam
İçindeki % 86 97 95 93 96 93

Stok.
01111. 524 597 627 737 5607249 14527254 20678 527

D Ürün
Ö S % 5 5 32 38 52 27
il e Mater 350357 534 158 322839 1 143595 1647975
e r. % 3 4 2 3 4 3
r Evrak

ve 9854981 12288090 11613220 22 194806 16961737
paralar
% 92 91 66 59 44 70

Toplam LO729 934 13449984 17543307 37865655 39288239
Genel Toplam
İçindeki % 14 3 5 7 4 7
Genel Toplam 79473260 40 i 486 165 375982573 548 129998 955931172 100
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Tablo 13. Ardanuç DOİ'nin toplam sermayesi (1 000 TL)
Table 13. Total capital of Ardanuç State Forest Enterprise

Sermaye Yıllar Ort
türü

1991 1992 1993 1994 1995 %
Ağaç

S serveti 240097945 593474548 972 192 102 999 607 917 2578 207357
a S % 88 83 86 83 85 85
b e Arazi
i r. değeri 19207836 47477 964 77 775 368 79968633 206256 589
i % 7 7 7 7 7 7

Arsa,
bina 14940278 71 940738 78093704 119760010 238442189
vb.
% 5 LO 7 LO 8 8

Toplam 274246060 712 893 250 1128061174 1 199336560 3022 906135
Genel Toplam
içindeki % 98 99 99 99 99 99

Stok
Orm. 360623 588077 i 840026 5 806 169 LO332698

D Ürün
ö S % 8 /i 17 41 53 26
n e Mater. 103220 145047 188035 315629 708200
e r. 0/0 2 3 2 2 4 3
r Evrak

ve 41 11655 4679656 8970 133 7998763 8202848
paralar
% 90 86 81 57 43 71

Toplam 4575499 5412780 LO998 194 14 120561 ı9243 746
Genel Toplam
İçindeki °'0 2 i i i i i
Genel Toplam 278821 558 718306030 1 139059368 1213457121 3 042 149881 100

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Ormancılık işletmesinde sabit senııayenin, tüm varlığı içindeki
payı büyüktür. Örneğin Bavyera için yapılan bir araştırnıada, tüm servet
içinde sabit servetin payı % 95, Kattenbühl Omıan İşletmesinde % 99.63
bulunmuştur (Miraboğlu, 1983). Ülkemizde Trabzon DOİ için yapılan
hesaplamada bu oran 1985-1989 yılları arasındaki 5 yıllık dönem
ortalamalarına göre % 99.80'dir (Toksoy ve Yazıcı, 1990). Bu
araştırmada ise 1991-1995 yıllarını kapsayan yine 5 yıllık ortalanıalara
göre, işletmelerin sabit sermayelerinin toplanı sermaye içindeki payı;
Artvin DOİ'de % 93, Ardanuç DOİ'de ise % 99'dur.

Görüldüğü gibi orman işletmelerinin toplam sermayeleri içinde
sabit serınayelerinin payı oldukça yüksek olmaktadır. Sabit sernıayenin
böylesine büyük oluşu, sernıaye devir hızının çok düşük olmasına ve



karlılığın asgari düzeyde gerçekleşmesine neden olmaktadır (Toksoy ve
Yazıcı, 1990).

Onnancılık işletmesinde aktif öğeler içerisinde en büyük,
dolayısıyla en önemli öğe olan ağaç servetinin sabit sermaye içindeki
payını Rheinhold % 80, Speer ise % 85 olarak vermektedir. Kattenbühl
Orman İşletmesinde ise % 88.23 olarak bulunmuştur (Miraboğlu, 1983).
Trabzon DOİ'de ise 1985-1989 yılları arasındaki 5 yıllık dönem
ortalamalarına göre, dikili ağaç serveti sabit sermayenin % 88.9Tsini
oluştumıaktadır (Toksoy ve Yazıcı, 1990). Bu araştırmada ise 1991-1995
yıllarını kapsayan 5 yıllık ortalamalara göre, işletmenin sabit sermayesi
içinde ağaç servetinin payı Artvin DOİ'de % 45, Ardanuç DOİ'de ise %
85 ve arazi değerinin payı da sırasıyla % 4 ve % Tdir. Artvin DOİ'de
arsa, bina, orman yolları vs. diğer sabit sermaye unsurlarının payı ise %
51 olup oldukça yüksektir. Bu oran Ardanuç DOİ'de ise % 8'dir.

Bu sonuçlar göstermektedir ki, Artvin DOİ'nin hizmet yonu
ağırlıkta olan bir işletme olması nedeniyle, arazi ve ağaç serveti dışında
kalan, arsa, bina, orman yolları vb. diğer sabit kıymet unsurlarına daha
fazla önem verilmiş ve bunlara daha fazla yatırım yapılmıştır. Artvin
DOİ'de arazi ve ağaç serveti dışındaki sabit kıymetlerin de % 96'sını
orman yolları oluşturmaktadır. Artvin DOİ'nin ağaç servetinin sabit
semıaye içindeki payının düşük çıkmasının asıl nedeni, gerçeğe yakın
tarife bedeline göre hesaplanan ağaç serveti değerinin Artvin DOİ için
düşük çıkmasından kaynaklanmaktadır.

1991-1995 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem ortalaması olarak;
döner semıayenin toplam sermaye içindeki payı, Artvin DOİ'de % 7,
Ardanuç DOİ'de ise % 1 dolayındadır. Bu rakamlara göre, Artvin
DOİ'nin likidite si Ardanuç DOİ'den daha yüksektir.
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Gerçeğe yakın tarife bedeli ve merkezden gelen tarif e bedelinin
kullanılması durumunda işletmelerin ağaç serveti ve arazi değerlerinde
oluşan değişiklik, işletmelerin sermayelerine de yansımaktadır. Nitekim,
işletmelerin sermayeleri merkezden gelen tarif e bedeline göre belirlenen
arazi ve ağaç serveti değerlerine göre hesaplanması halinde, 5 yıllık
ortalamalara göre Artvin DOİ'nin sermayesi %132 artarken, Ardanuç
DOİ'nin serınayesi % 64 azalmaktadır. Bu da göstemıektedir ki,
merkezden gelen tarif e bedelleri Artvin DOİ'ne, sermayesinin yüksek
görünmesi gibi bir avantaj sağlarken, Ardanuç DOİ'nin ise semıayesinin
düşük görünmesine neden olmaktadır.
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Sonuç olarak; DOi'lerin bilançolarında, arazı ve ağaç serveti
değerlerine dolayısıyla orman değerlerine yer verilmelidir. Böylece
işletmelerin sermayeleri daha gerçekçi olarak ortaya konmuş olacaktır.
Ancak ağaç serveti ve arazi değerleri hesaplanırken, merkezden gelen
tarife bedelleri yerine, işletme bazında belirlenecek tarif e bedelleri
kullanılmalıdır (Öztürk, i997). çünkü bu araştırmada da görüldüğü gibi,
merkezden gelen tarife bedeli, hizmet yükü ağır olan Artvin DOi'ni ağaç
serveti ve arazi değeri açısından daha zengin göstermekte, buna karşın,
üretim ağırlıklı Ardanuç DOi'ni daha düşük değerlerde göstermektedir.
Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için işletmelerin sermayelerinin çok
büyük bir kısmını oluşturan ağaç serveti ve arazi değerleri, işletmeler
bazında hesaplanacak tarife bedellerine göre belirlenmelidir.

ÖZET

işletmelerde sermayenin miktarı işletme serveti ile eş değerdir.
Mevcut servetlerin değerinin bilinmesi ise, genel işletmecilikte olduğu gibi
ornıan işletmelerinde de her türlü işletmecilik faaliyetlerinin düzenlenmesi
ve bu faaliyetler sonucunda oluşan ekonomik başarının belirlenebilmesi
için gereklidir.

Orman işletmelerinin aktifleri arasında çok önemli bir yer
tutmasına rağmen arazi ve ağaç serveti değerleri, belirlemedeki
güçlüklerden dolayı Devlet Orman işletmelerinin bilançolarında yer
almamaktadır. Bu çalışmayla, örnek olarak seçilen Artvin ve Ardanuç
Devlet Orman İşletmelerinin arazi ve ağaç serveti değerleri de
belirlenerek, işletmelerin toplam sernıayeleri ortaya konulmuştur.

Sonuçta, ı99ı-ı995 yıllarını kapsayan 5 yıllık ortalamalara göre;
sabit sermayenin toplam sermaye içindeki payı, Artvin DOi'de % 93,
Ardanuç DOİ'de ise % 99 olup, buna bağlı olarak da döner sermayenin
toplam sermaye içindeki payı; Artvin DOi'de % 7, Ardanuç DOİ'de ise
ortalama % ı olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde; işletmenin sabit
sermayesi içindeki ağaç servetinin payı Artvin DOİ'de % 45, Ardanuç
DOİ'de ise % 85 olup, arazi değeri de sırasıyla % 4 ve % 7
oranlarındadır.

Anahtar Kelimeler: Devlet Orman İşletmesi, Sabit Sermaye,
Döner sermaye, Arazi Değeri, Ağaç Serveti Değeri



SUMMARY
The amount of the capital is equal to the wealth of forest

enterprise, which is necessary to know, as is other enterprises, in order to
organize the business activities and determine the economic performance.

Land value and growing stock are the most important assets of the
forest enterprises, but theyare not shown on the balance sheet of the State
Forest Enterprises. In this study, fırst, land value and growing stock was
calculated for Artvin and Ardanuç State Forest Enterprise and then total
capital of each enterprise was determined.

In sum, based on data covering the period of 1991-1995, it was
concluded that 93 % of the total capital of the enterprise was fıxed capital
in Artvin State Forest Enterprise, while this ratio was 99 % in Ardanuç
State Forest Enterprise. In Artvin State Forest Enterprise, 45 % of the fıx
capital was accounted for by growing stock, while land value constituted
only 4 % of the fıx capitaL. On the other hand, corresponding values
appeared to be 85 % and 7 % respectively in Ardanuç State Forest
Enterprise during the same period.

Key Words: State forest enterprise, Fixed capital, Working
capital, Land value, Growing stock
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LİNYİTLE ÇALIŞAN TERMİK SANTRALLERDE TEMEL
İŞLEMLER VE ÇEVRE KİRLİLİGİ

EnvironmentalPollution and Main Processes in Power Plants Working
by Lignite

Yrd. Doç. Dr. Yaşar NUHOGLU(l)
Prof. Dr. Erdal SELMİ(2)

öz

Bu araştırmada; Muğla ili sınırları içerisinde yer alan Yatağan,
Yeniköyve Kemerköy Termik Santrallerinin oluşturacağı çevre kirliliği
anahatlarıyla açıklanmış ve ülkemiz enerji kaynakları değerlendirilmiştir.

ABSTRACT

In this study, environmental pollution caused by power plants in
Yatağan,Yeniköy and Kemerköy-Muğla has been studied. And the other
hand,the energy policy of our country was evaluated.

ı. GİRİş

Termik santrallerde elektrik üretimi yakılan çeşitli fosil
yakıtlardan (kömür, fuel-oil, doğal gaz, vb) elde edilen ısı (enerji) ile
suyun ısıtılarak yüksek basınçlı buhar haline dönüştürülmesi ve buhar
vasıtasıyla elektirik jeneratörlerinin çok hızlı bir şekilde çevrilerek,
jeneratörlerdeki magnetlerden oluşan elektrik impulslarının
yoğunlaştırılması sonucu elektrik enerjisi üretimi esasına dayanır. Termik
santraller linyit, fuel-oil, doğal gaz ve motorin gibi fosil yakıtlar kullanılır.
Bunlar içerisinde linyitle çalışanlar; linyit kömürünü kullanarak elektrik
enerjisi elde etmek amacıyla kurulmuş, kömürürı çıkarılmasından üretilen
elektrik enerjisinin dağıtılmasına kadar olan ,birçok işlernde iyi organize
edilmiş ekiplerin çalıştığı büyük sanayi kuruluşları olup önemli derecede
çevre kirliliği oluştururlar. Bu kuruluşlarda oluşan tüm işlemleri
açıklamak büyük zaman ve uğraşı gerektirir. Bu makalede termik
santrallerde çevre kirliliği oluşturan işlemler olan linyit kömürünün
sağlanması, kırılması, öğütülüp reaktöre püskürtülmesi, yanma odası

(i) Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Erzurum.
(21 İ.ÜOnnan Fakültesi, Orman Ent. ve Koruma Anabilim Dalı, İstanbuL.
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(reaktör) reaksiyonları ve baca gazı oluşumu, buhar oluşması ve buharın
geri kazanılması işlemleri ana hatlarıyla açıklanmıştır.

2. TERMİK SANTRALLERDE ÇEVRE KİRLİLİGİ
OLUŞTURANİşLEMLER

2.1. Linyit Kömürünün Sağlanması ve Kırılması

Termik santrallerde ünite başına günlük ortalama 5000 ton
yakılan linyit kömürü Türkiye Kömür İşletmeleri (T.K.i) tarafından temin
edilmektedir. Zeminden yer altına doğru 2-3 metre mesafeden itibaren 80-
300 cm kalınlıkta yatay horizonlar halinde bulunabilen linyit kömürü açık
saha işletmeciliği yöntemiyle çıkarılmaktadır. Kömür horizonunun
bulunduğu derinliğe kadar ağır iş makineleriyle toprak alınarak,
kamyonlara yüklenmekte ve kamyonlarla kömür olmayan alanlara
depolanmaktadır. Böylece kömür çıkarılan maden alanlarında orınan
örtüsü yok edilirken, toprağın depolandığı alanlarda da orman örtüsü
kapatılarak önemli bir çevre kirliliği oluşturulmaktadır. Kömür
horizonlarına ulaşılınca, düşük kaliteli olan linyit kömürü iş makineleriyle
parçalanıp taşıyıcılara yüklenerek kömür kırma tesislerine
gönderilmektedir. Burada kaba kırma işlemine tabi tutulan kömür 0-200
mm arasında parçalanarak termik santrale nakledilir. Termik santralde
ince kıncılarda tekrar kınlarak 0-40 mm boyutuna indirgenen kömür stok
sahalarına veya öğütücülere nakledilir.

2.2. Linyit Kömürünün Öğütülüp Reaktöre Püskürtülmesi

Kırma işlemi tamamlanan 0-40 mm boyutlarındaki kömürler
termik santral yanma odası çalışma hızına paralelolarak her ünitede
bulunan 50 tonl saat kapasiteli 6-8 değirmen tarafından öğütülerek ince
toz haline getirildikten sonra çürük hava ile karıştınlarak her biri bir
değirmene bağlı hüzme püskürtmeli yakıcılar tarafından reaktöre
püskürtülür. Toz kömürün tam yanmasını sağlayabilmek için yakıcılarda,
kömürün yanında saatte 2-4 ton fuel-oil de reaktöre püskürtülür. Yanma
işleminde gerekli oksijeni sağlayan hava kazan dairesi dışından emilir ve
ön ısıtmaya tabi tutularak 540 o C'da reaktörün 7 ve 24 metre kotunda
bulunan taze hava fanlarıyla reaktöre püskürtülür. Böylece reaktörde
linyit kömürünün yanması sağlanır.

2.3. Yanma Odası Reaksiyonları ve Baca Gazı Oluşumu

Termik santral reaktörüne yakıcılar tarafından püskürtülen linyit
kömürü+fuel-oil karışımının tam olarak yanabilmesi için belirli bir miktar
oksijene ihtiyaç vardır. Bu oksijen kazan dairesi dışından emilerek 7 ve 24
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metre mesafelerden reaktöre püskürtülür. Böylece yanma olayı
gerçekleşir.Tam yanma sonucunda kömürde bulunan karbonun tamamen
CO2'e hidrojenin de ~O'ya dönüşmesi gerekir. Bunun yanında körnürde
bulunan kükürt ve azot da oksitlenecektir. Kömürün tam yanması
aşağıdakireaksiyonlarla olur:

c + 1/2°2 ------.. CO
CO + 1/2°2------" CO2

CO2 + C ~ 2 CO
C + 02 ~ CO2

(1.1)
(1.2)
(1.3)

(l.4)

Karbonun haricindeki maddelerin oksidasyonu da karbonla
birlikteolur. En önemli hava kirleticisi olarak kükürdün yanması;

s + 02 ~ S02 (1.5)
şeklindeolmaktadır. Azot ise kömürlerde bileşen olarak az bulunmaktadır.
Baca gazındaki azot oksitler genellikle havadaki moleküler azotun
950 o C'ın üzerindeki ısı reaksiyonlarıyla oluşan kararsız bileşiklerdir.
Hidrojenin oksitlennıesi ;

H2+ 1/2 02 ~ H20
şeklindeolup, bu reaksiyonu

(1.6)

H20 + C ------.. CO + H2

CO + H20 ------..CO2 + H2

reaksiyonları takip edebilir (Demirbaş, 1984).

(1.7)
(1.8)

Termik santral reaktöründe tüm bu reaksiyonların oluşması
kömür ve fuel-oil karışımının yanması için gerekli oksijenin yeterli
derecede bulunmasına bağlıdır. Bu nedenle reaktöre püskürtülen yakıt
miktarına bağlı olarak bu yakıttaki C, H, S ve N bileşiklerinin tümünü
oksitleyecek kadar oksijen fanlarla reaktöre püskürtülerek reaktörde alev
topu denen yanma hüzmesi oluşturulur. Tam yanma sonucu reaktöre
verilen havada bulunan % 21 oksijen yanarak yerini baca gazında % 21
karbondioksite devreder. çoğu zaman da gereğinden fazla oksijen
verilerek hava fazlası ile yakmak suretiyle tam yanma sağlanınaya
çalışılır. Hava fazlası; tam yanmanın olabilmesi için gerekli teorik
havadan fazla olarak reaktöre verilen hava miktarının, teorik hava
miktarına oranına denir ve bu oran 100 ile çarpılarak yüzde cinsinden
ifade edilir. Eğer reaktöre gerekli teorik havadan az hava verilirse tam
yanma olmaz ve baca gazındaki karbonmonoksit miktarı artar. Bu nedenle
termik santraller genellikle hava fazlası ile çalıştırılır.
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Termik santrallerde kömürün yanması sonucu reaktörün iç
sıcaklığı normalde 880-1150°C arasındadır. Bu sıcaklıkta kömürün ana
bileşenleri olan C, H ve ° ile tali bileşenleri olan S ve N gibi maddeler
yukarıdaki reaksiyonlara göre oksitlenerek baca dumanına geçer. Böylece
baca dumanında CO2, CO, H2' ile kömürdeki S ve N oranına bağlı olarak
S02 ve NOx gibi gazlar oluşacaktır. Bu gazlar içerisinde tehlikeli olan
S02 kömürün yanması ile kömürdeki kükürt bileşenlerinden
kaynaklandığı halde NOx'ler yanma olayına iştirak eden ve içerisinde %
78 azot bulunan havadan yüksek ısı reaksiyonları ile oluşur. Azot gazı çok
atıl ve zor reaksiyon veren bir gaz olmasına rağmen reaktör sıcaklığının
950 ° C in üstüne çıkması durumunda sıcaklığın etkisiyle oksijenle
reaksiyona girerek NO, N02, N20 gibi zararlı gazlara dönüşebilmektedir.
Böylece baca dumanında S02 nin yanında NOx 'ler de oluşmaktadır.
Linyit kömürünün öğütülerek toz halinde reaktöre püskürtülmesi,
kömürün yanmasını ve yanma reaksiyonlarını kolaylaştırırken, kömürde
bulunan ve külü oluşturan mineral kısım yanmadığı için toz olarak çok
miktarda baca dumanına karışır. Baca dumanına karışan toz miktarı çok
olduğu için termik santrallerde yanma sonucu reaktörde oluşan dumanları
bacaya vermeden önce elektrofiltrelerden geçirerek içerisindeki tozlar %
99,4 oranında arıtılmaktadır. Bu amaçla her ünitede baca dumanına
karışacak tozları arıtmak için, 16 elektrostatik çöktürme birimi içeren
baca tozu tutucu su (elektrostatik çöktürücü) bulunmaktadır. Reaktör
çıkışındaki baca dumanı elektrostatik çöktürücülerde 40.000 voltluk bir
gerilime tabi tutularak baca dumanındaki katı partiküller (tozlar)
elektrikle yüklenmekte ve müteakiben mağnetik tutucularla yakalanarak
baca dumanı tozlardan arındırılmaktadır. Elektrostatik çöktürücü
birimlerinde herhangi bir arıza olmadığı ve termik santral ünitelerinin ilk
devreye alındığı zamanlar hariç baca dumanları tozlardan % 99,4
oranında arındırılarak temizlenmektedir. Ancak baca dumanında bulunan
S02' NOx ve CO2 gibi çeşitli gazlar herhangibir arıtma işlemine tabi
tutulmadan atmosfere verilmektedir.

2.4. Elektrik Jeneratörlerini Çalıştıran Buharın Oluşması

Öğütülmüş toz kömür ve fuel-oil karışımının yakıcılar tarafından
reaktöre püskürtülüp fanlarla temin edilen hava ile yakılması reaktörde
880-1150 ° C gibi bir sıcaklık derecesi oluştururken, elde edilen ısı enerjisi
reaktörün iç yüzeyini bir ağ gibi kaplayan özel alaşımlı su borularının
içerisindeki suyu buharlaştırma işlevi görür. Reaktörde oluşan ısı ik
reaktör yüzeyindeki borularda su buhar haline gelir. Bu su buharı çok
komple bir sistem sayesinde dom adı verilen buhar toplama kazanında
toplanarak buradan jeneratörleri çevirmek için gerekli miktarda buhar
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devamlı olarak kullanılır. Su buhan basıncı ile çalışan jeneratörlerin
dönmesiesnasında jeneratörde oluşan elektrik impulslannın toplanması
sonucundaelektrik enerjisi üretilir.

2.5. Kullanılan Buharm Geri Kazanılması

Termik santrallerde yakılan linyit ve elde edilen su buhannın
amacıjeneratörleri çevirmek ve bu sayede elektrik eneıjisi elde etmektir.
Jeneratörleri çevirmek için gerekli su buhan ve bu su buhannı oluşturan
arıtılmış su miktan çok fazla olduğundan hiçbir geri besleme mekanizması
olmadan bu suyun karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle
jeneratörleri çevirip iş gören su buhan kapalı bir sistemde soğutulup
yoğunlaştırılarak tekrar tekrar kullanılır. Buhar oluşturmak amacıyla
kullanılan su, borularda korozyona neden olmaması için antılmış olması
gerekir. Kullanılan su buhannı yoğunlaştırmak için de soğutma suyu
kullanılır. Yatağan ve Yeniköy Termik Santrallerinin denize uzak olması
ve su kaynaklarının kıt olması nedeniyle bu amaçla soğutma kuleleri
kurulmuştur. Buhar yoğunlaştırmada iş gören ve ısınan soğutma suyu,
soğutma kulelerinde soğutularak tekrar kullanılmaktadır. Ancak
Kemerköy Termik Santrali deniz kenannda olması nedeniyle soğutma
suyunu denizden alarak, su buharını yoğunlaştırdıktan sonra tekrar denize
verecektir. Böylece denizde Termal kirlilik oluşarak denizin fauna ve
florası zamanla değişebilecektir.

3. TERMİK SANTRALLERİN OLUŞTURDUCU ÇEVRE
KİRLİLİcİ

Termik santraller linyit kömürünün çıkanlmasından yakılan
kömürün oluşturduğu külün depolanmasına kadar geçen birbirine bağımlı
birçok işlemle çevrelerinde önemli çevre kirliliği oluşturduklan gibi bu
kirlilikten insan, hayvan ve bitkiler de etkilenmektedir. Termik santrallerin
oluşturduğu çevre kirliliği hava, su ve toprak kirliliği olmak üzere üç
grupta incelenebilir.

3.1. Hava Kirliliği

Temiz havanın çok net bir tanımı olmadığından kirli havanın veya
hava kirliliğinin de tanımını yapmak zordur. Ancak pekçok bilim adamı
tarafından temiz havanın doğal bileşenleri; % 78.084 azot, % 20.946
oksijen, % 0,934 argon, % 0,032 karbondioksit ve % 0.004 neon, helyum
gibi diğer gazlar olarak verilmektedir. Bu bileşenlerin haricinde havada
değişik ortamlarda ortamın özelliğine göre; su buhan, metan, hidrojen
sülfür, amonyak ve ozon gibi diğer gazlar da bulunabilmektedir. Hava bu
bileşenleri ile canlıların solunumunu sağladığı gibi çeşitli katmanlanndan
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3.1.1. Baca Tozları ve Uçucu Küller

oluşan atmosfer yeryüzünü ultraviyole (mor ötesi) ve infrared (kımuzı
ötesi) ışınlardan koruyarak sıcaklığı ayarlayıp, su buharının hareketini ve
yağmurların oluşumunu sağlayarak canlılara yaşam ortamı oluşturan
doğal bir katmandır (Müezzinoğlu, 1987).

Hava kirliliği denince; çeşitli gaz ve tozların fazla miktarda
havaya verilerek havanın doğal bileşimi ve reaksiyonlarının bozulması
anlaşılır (Karpuzcu, 1991). Hızla gelişen endüstrileşme ile artan enerji
kuruluşları, motorlu araç sayısı ve nüfus artışına paralelolarak kurulan
yoğun ve geniş yerleşim alanlarında oluşan yanma olayları sonucunda
atmosfere verilen 3000'den fazla yabancı gaz ve toz havanın yapı ve
bileşimini bozarak hava kirliliğine yol açmaktadır (Çepel, 1983). Bu
maddeler arasında katı parçacıklar (partiküller), kükürt dioksit (S02),
azot oksitleri (N0J, ozon (03), hidrojen florit (HF) ve karbon monoksit
sayılabilir. Ancak fosil yakıtların evsel ve endüstriyel yanması sonucu
atmosfere çok miktarda verilmesi nedeniyle kükürt dioksidin hava kirliliği
oluşturarak canlılar üzerinde yaptığı zararlar yaklaşık olarak diğer tüm
kirletici gazların zararına eşittir (Çepel,T 988).

Hava kirletici maddeleri katı partiküller (tozlar) ve gazlar olmak
üzere iki gruba ayırabiliriz.

Termik santral reaktöründe toz halindeki linyit kömürünün
yanması sonucu kömürde bulunan mineral maddeler yanmayıp uçucu kül
olarak reaktörü terketmektedirler. Reaktör çıkışında bulunan 40.000
voltluk gerilim uygulayarak tozları elektrikle yükleyip elektrostatik
çöktürme esasına göre çalışan elektrofiltreler normalde tozların %
99.4'ünü arıtabilmektedir. Bu arıtma işlemi sonucunda 98 gr/Nm ' toz
içeren reaktör dumanı elektrofiltrelerde arıtılarak toz içeriği 600 mg/Nrrr'
'e indirilerek bacadan atmosfere verilir. Ancak her termik santralde bakım
ve onarım çalışmaları nedeniyle bir ünite devamlı yedekte bekletilir.
Çalışma süresini dolduran ve rutin onarım çalışmaları yapılacak ünitelerin
yerine yeni ünite devreye alınır. Yeni ünitelerin ilk devreye alınmaları
esnasında teknik nedenlerle elektrofiltreler çalıştırılamaz. Bu esnada baca
dumanındaki uçucu küller atmosfere verilerek önemli bir hava kirliliği
oluşur. Uçucu küller baca dumanı ile havaya yayılarak ağırlıklarına ve
atmosferik olaylara göre bacadan itibaren belirli mesafelerde yere
çökerler. Bu esnada içerdikleri Co, Cd, Zn, Pb, Cu gibi metal bileşikleri
de baca dumanındaki S02 ve NOx gazlarının toksisitesini artırır ve asit
yağmurlarına dönüşmesinde katalizleyici etkide bulunurlar (Lamoreaux
and Chaney, 1978). Böylece hava kirleticilerin etkisi kat kat artar. Diğer
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taraftan 16 birimden oluşan elektrofiltrelerin bir veya birkaç biriminde
oluşananza sonucu bu birimlerin devre dışı kalmasıyla da uçucu küller
bacadumanına karışarak havaya verilir. Bu arıza termik santral ünitesi
çalışırkengiderilebilecek nitelikte ise giderilir, giderilmeyecek nitelikte ise
ünitebakıma alınıncaya kadar arızalı olarak kalır.

3.1.2. Baca Gazları ve Bileşim Oranları

Linyit kömürünün yanması sonucu oluşan partikül maddeler
(uçucuküller) elektrostatik çöktürücülerle arıtılabilmesine rağmen, oluşan
gazlar Yatağan ve Yeniköy Termik santrallerinde havaya verilmektedir.
Kemerköy Termik santralinde ise kuruluş projesinde baca gazı arıtma
tesisineyer verilmemiş, sonradan oluşan baskılar nedeniyle arıtma tesisi
kurulacağı ifade edilmiştir. Baca gazı arıtma işlemi teknik olarak baca
dumanında bulunan tozların arıtılmasından sonra yapılabilir (Durmaz ve .
Ercan, 1987). Kurulacak baca gazı arıtma tesisi elektrofiltreler ile baca
arasında bulunacaktır. Kemerköy Termik santralinde ise elektrofiltreler ile
baca arasında böyle bir tesise imkan verecek alan yoktur. Bu alanın
dışında kurulacak arıtma tesisi hem rantabıl çalışamayacak hem de ilave
maliyet farkı getirecektir. Olayların gelişmesi ve kuruluşu tamamlanan
Kemerköy Termik Santralinin çalışmaya başlaması ile baca gazı arıtma
ünitesinin kurulmayacağı anlaşılmıştır. Ancak baskıların aşırı artması
durumunda baca gazındaki kükürt dioksitin absorbsiyon maddesi (emici
madde) olarak kireç taşı (CaC03) kullanılarak oluşturulan sıvı kireç
çözeltisi ile yıkanması sonucu oluşacak kalsiyum sülfit (CaS03) kalsiyum
sülfat (CaS04 2HıO) karışımının belirli sıcaklıklarda (l20-1S0°C, 160-
200° c) ısıtarak alçıya (CuS04 , 112 HıO, CuS04) dönüştürme esasına
dayalı kireç taşı yöntemiyle çalışacak baca gazı arıtma tesisi de ekonomik
ve rasyonel bir tesis olamayacaktır. Bunun nedenleri arasında; termik
santrallerden çıkacak olan baca gazı miktarının aşırı miktarda olması (her
baca için yaklaşık olarak 1 milyon Nm3/ saat ), baca gazını arıtırken
oluşturulacak olan çok miktardaki kireç taşının kullanım alanının sınırlı
olması, pazarlama ve bağlantılarının yapılmamış olması ve buna bağlı
olarak üretilecek kireç taşının bir atık madde olarak kullanılması
durumunda yeni bir çevre kirliliği oluşturacağı, oluşacak alçı taşının
ekonomik bir değeri olmadığı için elektrik enerjisi üretim maliyetlerini
artıracağı gibi birçok faktör sayılabilir. Bu koşullarda kurulacak baca gazı
arıtma tesisinin devamlı çalıştırılması mümkün olmayacak, göstermelik
bir tesis olarak kalacaktır. Sonuçta yine baca dumanındaki gazlar
atmosfere verilecektir. Böylece Yatağan ve Yeniköy Termik santralleri
gibi Kemerköy Termik Santrali de bu çevrede hava kirliliği oluşturacaktır.
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Yatağan-Yeniköy-Kemerköy üçgeninde bulunan linyit
kömürlerini kullanarak elektrik enerjisi üretecek olan üç termik santralin
teknolojisi ve özellikleri -soğutma su sistemi hariç tamamen aynı kabul
edilebilir. Termik santrallerdeki tüm üniteler 210 MW gücündedir.
Kullanacakları kömürdeki kükürt oranına bağlı olarak aralarında biraz
fark oluşabilmesine rağmen baca gazı bileşimleri aynı olacaktır.
Kemerköy Termik Santrali için Yatağan ve Yeniköy Termik Santral baca
gazı bileşimleri baz olarak kabul edilebilir. Bu nedenle Yatağan ve
Yeniköy Termik Santrallerinde IMR 3000 P baca gazı analiz cihazı
kullanılarak TEK tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre baca gazı
emisyon değerleri aşağıda verilmiştir (Anonymous, 1989).

Tablo : 1. Çeşitli tarihlerde Yatağan ve Yeniköy Termik
Santrallerde yapılan analizlere göre baca dumanı bileşim oranları.

1.2.1.3. Asit Yağmurları

Ünite
Tortam
CO2

O2
CO
S02
NOx

Toz
Hava Fazlası

: 150-200 MW
: 25-47°C
: % 13,6-14,7
: % 5.4-5.6
: 618-2285 mg/rrr'
: 7104-7744 ıng/ın:'
: i 064- 1406 mg/m:'
: 500-600 mg/ın:'
: 1,2-1,8

Havada bulunan S02' NOx ve CO2 gibi gazlar havayı kirletip
canlılar üzerinde zararlı etki etmeleri yanında, havada uzun süre kalmaları
halinde hava nemi, sıcaklık ve havada bulunan katı parçacıklardaki
(tozlar) katalizleyici maddeler yardımıyla oksitlenerek S03, HS03,
H2S03, H2S04, HN03, HC02 ve HC03 gibi sekonder ürünlere
dönüşmektedir (Seinfeld, ı975; İrwin and Williams, 1988). Terınik
Santraller, Bakır Fabrikaları, Demir-Çelik Fabrikaları gibi çeşitli
madenieri yüksek sıcaklıklarda oluşan yarıma olayı sonucu işleyen tesisler
çevrelerine yaydıkları kirletici gazlar yanında, çok miktarda partikül
maddeyi de atmosfere vermektedir. S02, NOx ve CO2 gibi gazların
normal koşullarda (örneğin: 25 ° C'de) su buharı ile oksitlenmesi zordur.
Ancak havaya yayılan katı partiküllerde bulunan metaller ve metal tuzları
bu gazların oksitlenmesinde katalizörlük yaparak asit yağmurlarının
oluşmasına neden olmaktadır. Asit yağmurlarına neden olan metallerin
katalistik etkileri büyükten küçüğe doğru şöyle sıralanabilir. Cu+2> Mn+»

72



Fe+» CO+2 > Ni+2 Bir örnek vermek gerekirse, S02'nin oksidasyonu
üzerindeNaCl'nın katalistik etkisi 1.kabul edilirse, CuS04 ün katalistik
etkisi2.4, MnCI2'ün 3.5, MnS04'in 12.2 olarak bulunmuştur (Seinfeld,
1975). Yani mangan sulfat, kükürt dioksidi tuza göre 12.2 kat daha fazla
oksitlemektedir. Havadaki S02, NOx ve CO2 gibi gazlar nonnal
sıcaklıklarda (25-35 o c) bile havadaki su zerrecikleri ve katalistik
maddelerin etkisiyle çeşitli asit1ere dönüşerek yağmurlara karışmaktadır.
Böylece nonnal yağmur suyuna göre çok daha asit1i yağmurlar
oluşmaktadır. Bu yağmurlara asit yağmurlarz denir.

Saf suyun pH değeri 7, nonnal yağmur suyunun pH değeri 6'dır.
Ancak bataklık vs. gibi bazı extrem koşullarda yağmur suyu pH değeri,
5.6'ya kadar inebilmektedir. pH değeri 5,6'dan düşük yağmurlar asit
yağmuru olarak kabul edilmektedir. Asit yağmurları sulardan başka,
karasal ekosistemlerde fotosentezi azalttığı, bitkiler üzerinde çeşitli zararlı
etkiler oluşturduğu ve toprağın besin maddelerinin yok olmasına yol açtığı
belirlenmiştir (Whelpdale, 1983).

Günümüzde fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan hava
kirliliğinin neden olduğu asit yağmurları bir çok ülkede ulusal sınırları
aşarak komşu diğer ülkelerde zararlı etkide bulunmaktadır. Bu nedenle her
ülke veya bölgeye düşen yağmurların pH değeri dikkate alınarak (pH > 6,
pH = 5-6, pH = 4-5, pH < 4 sınırlarını gösteren) asit yağmurları haritası
hazırlanmıştır. Bu haritada ülkemiz pH değeri 5-6 olan kuşak içerisinde
yer almakla birlikte tennik santraller, bakır fabrikaları, demir-çelik
fabrikaları gibi tesislerin çevresinde bu değer çok daha aşağıya
inebilmektedir (Berkes ve Kışlalıoğlu, 1990). Yatağan'da yapılan
ölçümlerde yağmurların pHsının 4.2'ye kadar düştüğü tesbit edilmiştir
(Nuhoğlu, 1993). İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinde kuzey-batı
Avrupa'dan kaynaklanan hava kirleticilerinin neden olduğu asit
yağmurları yüzlerce hatta binlerce göl ve nehrin dengesini bozarak, bu
göllerin giderek canlıların barınamayacağı ölü göl haline dönüşmesine
neden olmuştur (Berkes ve Kışlalıoğlu, 1990).

Yatağan Termik Santralinin bacaları 120 m olması nedeniyle
bacadan çıkan gazlar yakın çevreye çökerek zararlı olmaktadır. Baca
yüksekliği 200 m olan Yeniköy Termik Santralinden çıkan gazlar çok
daha yükseğe çıkarak atmosfere karışmakta, asit yağmurlarına dönüşerek
daha geniş alanda etkili olmaktadır. Kemerköy Termik Santralinin bacası
300 m olmasına rağmen hemen çevresindeki tepe ve dağların yükseltisine
eşit olması ve topoğrafık yapı nedeniyle bazı alanlarda bitkiler üzerinde
direkt zararlara yol açabileceği gibi baca gazları bazende asit
yağmurlarına dönüşecektir.
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3.2. Su Kirliliği

Su ortamı, gerek tatlı ve gerekse tuzlu tüm su kaynaklarını içine
alır. Sulardaiçi canlıların yaşamı; sudaki çözülmüş oksijen
konsantrasyonıına, pH değerine, suyun sıcaklığına, rengine, askıdaki katı
madde miktanna, toplam alkalinitesine, besi maddeleri bileşimi ile diğer
fıziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere sıkı sıkıya bağımlıdır. Sularda ve
özellikle yüzey sularında bu faktörlerin herhangibirinde meydana
gelebilecek uzun süreli bir değişme sulardaki.ıtüm.ıcanlı populasyonları
etkiler ve zamanla değişmesine neden olur (Karpuzcu, 199 ı).

Kemerköy Termik Santrali gibi soğutma suyunu denizden alarak,
jeneratörleri çeviren su buharını yoğunlaştırdıktan sonra yine direkt denize
veren termik santraller, diğer sarıtrallere göre önemli derecede su
kirliliğine neden olurlar. Kemerköy Termik Santralinin deniz kenarında
kurulmasının önemli bir nedeni de yörede çok kıt olan ve yöre çiftçileri
tarafından tarım alanlarını sulamak için kullanılan suyun rahatlıkla temin
edilebilmesidir. Bu santralde jeneratörleri çevirecek arıtılmış suyu temin
etmek için santral in kuzey batı yönünde bulunan çay üzerinde bir gölet
inşa edilmiştir. Ancak soğutma suyu denizden alınarak iş gördükten sonra
tekrar denize verilecektir. Bu nedenlerle Kemerköy Termik Santrali
Gökova körfezinde termal, kimyasal ve biyolojik su kirliliğine neden
olacaktır.

Gökova termik santralinden denize deşarj edilecek olan 70.000
m3/saat kapasiteli 35-45 o C sıcaklıktaki soğutma suyu Gökova
körfezindeki su sıcaklığı ve suda çözünmüş oksijen konsantrasyonunu
zamanla değiştirecektir. Böylece zamanla Gökova körfezindeki
mikroorganizma ve plankton populasyonları ile su yosunu ve su bitkileri
populasyonları değişecektir. Buna bağlı olarak plankton ve su bitkileriyle
beslenen canlılar, özelliklede balık populasyonları yok olarak yerini başka
canlılara bırakacaktır.

Bunun yanında kullanılacak olan soğutma suyu motopomplarla
çekilerek su dinlendirme ve ön arıtma havuzlarına alınarak burada bir
müddet bekletildikten sonra geçici sertliğini gidermek için kireç ilave
edilecektir. Müteakiben koagulant maddelerin çöktürülrnesi için demir üç
sülfat, mikroorganizmaları yok etmek için demir üç klorür ile muamele
edilecektir. pH'sını ayarlamak için ise sülfürik asit kullanılacaktır.
Bunların yanında organo fosfatlar da kullanılmaktadır. Soğutma suyu
arıtma işleminde kullanılan bu maddelerin denize verilmesi durumunda
denizde önemli bir kimyasal kirlilik oluşabileceği gibi, termik santral
bacasından çıkacak olan kirletici gazların oluşturacağı asit yağmurları da
Gökova körfezi sularının pH' sını değiştirecektir. Diğer taraftan uçucu
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küllerde bulunan Fe, Mn, Co, Cu, Zn, Pb, U gibi ağır metaller de zamanla
taban suları vasıtasıyla denize ulaşabilecektir. Böylece Gökova körfezinde
termal kirliliğin yanında oluşacak kimyasal kirlilik canlı populasyonlarını
baskı altına alacaktır.

Gökova körfezinde termik santralin neden olacağı termal ve
kimyasal su kirliliği özellikle termik santral soğutma suyunun verileceği
körfez kısmında ilk yıllarda görülebileceği halde, uzak kesimlere zamanla
tedricen ulaşabilecektir. Termik santrale yakın kısımda deniz suyunun
ısınması ve kimyasal kirlenmesi sonucunda suyun çözünmüş oksijen
konsantrasyonu ve pHsının değişmesi, çeşitli kimyasal maddelerin
birikmesi büyük deniz canlıları ve mikroorganizma populasyonları
üzerinde önemli değişiklikler oluşturacaktır. Çözünmüş oksijen ihtiyacı
yüksek balık türleri ortadan kalkacağı gibi mikroorganizma ve plankton
bileşimi de değişecektir. Bu bölgeye sıcaklığa dayanıklı mikroorganizma
populasyonları gelerek yerleşecek ve kalıcı florayı oluşturacaktır. Bunun
sonucunda bu bölgenin ekolojik dengesi bozulacaktır. Diğer taraftan
uçucu kül ve baca tozlarındaki ağır metaller ile su arıtımında kullanılan
kimyasal maddelerin sulara karışması ve su mikroorganizmalarına
kontaminasyonu ile biyolojik birikim olayı başlayacak, su
mikroorganizmalanyla beslenen balıkların yakalanıp insanlar tarafından
yenmesi ile de besin zinciri yoluyla insanlarda da biyolojik birikim
olabilecektir.

Termik santrallerin neden olduğu su kirliliğinin suda yaşayan
mikroorganizma populasyonları üzerinde oluşturduğu etkiler konusunda
yapılan bir araştırmada; termik santral kirliliğine maruz sularda Al-Si, Fe,
Ca, Mg, K, CI, Ti, Cu, Zn, Se, Cd, Co, Hg konsantrasyonunun kontrole
oranla değişik miktarda arttığı ve termal kirlilikle birlikte sulardaki
mikroorganizma populasyonlarının değiştiği tesbit edilmiştir (Gutlırie et
aL., 1978).

3.3. Toprak Kirliliği

Toprak; yerküreyi kaplayan çeşitli mineral ve organik maddelerin
muhtelif oranlarda karışımından oluşan, bitkilerin tutunup yetiştiği,
yaşamları için gerekli hava, su ve besin maddelerini temin ettiği yer
kabuğunun üst 2-3 metrelik kısmıdır (Çepel, i983). Ekolojik olarak hava
ve sudan daha önemlidir. İnsan ve hayvanların faaliyetlerini
sürdürebilmesi için gerekli bileşenlerin başında gelir. Toprağın kirlenmesi
aynı zamanda yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine neden olur. Toprak
kirlenmesi; insan etkinlikleri sonucunda toprağın doğal yapısının
bozulması ve fıziksel, kimyasal ve biyolojik bileşiminin verim gücünü
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3.3.1. Linyit Kömürünün Çıkarılması ve Taşınması

azaltıcı yönde değişmesi ile kullanılabilirliğinin azalması şeklinde tarif
edilebilir (Karpuzcu, 1991).

Termik santrallerin bacasından çıkan duman bileşenlerinin
zamanla yere çökmesi çevresindeki alanlarda toprak kirliliğine neden
olabildiği gibi yanma sonucu linyit kömüründe % 35-55 oranında bulunan
küllerle kül barajında toprak üzerinde depolanarak toprak kirliliği
oluşturur. Diğer taraftan kömürün çıkarılması esnasında büyük alanlarda
toprağın alınarak, kömür olmayan alanlara yığılması ~da yanlış arazi
kullanımının neden olduğu bir çeşit toprak kirliliği olarak kabul
edilmelidir. Bu nedenle termik santraller kuruldukları alan çevresinde çok
geniş alanlarda toprakları etkileyerek doğal dengeyi bozmaktadır.

Linyit kömürünün sağlanması ve kırılması bölümünde açıklandığı
gibi, kömürler yerden itibaren 2-3 metre derinlikten başlayarak açık saha
işletme tekniği ile ulaşabilecek derinliklere kadar (100-200 m) toprak
tabakaları i arasında 80-300 cm veya daha kalın horizonlar halinde
bulunmaktadır. Bu kömür horizonlarına ulaşmak için kömür çıkarılan
Turgut, Eskihisar, Bayır, Tınaz, Bağyaka, Ekizköy, Sekköy, Hüsamlar ve
Karacahisar bölgelerinde kömür horizonlarından üste kalan toprak
tabakaları ağır iş makinalarıyla sökülerek, kömür olmayan alanlara büyük
yığınlar halinde depolanmaktadır. Bu esnada kömür çıkarılan hektarlarca
orman alanı yok olurken, toprağın yığıldığı yerlerde de hektarlarca orman
alanı üzerine toprak dökülerek kapatılmaktadır. Böylece termik
santrallerin çalışma amaçlarına hizmet edilirken, ormancılık açısından çok
yanlış amaçlı toprak kullanımına neden olunmaktadır. Bu esnada sökülen
orman topraklarının üst tabakasındaki organik toprak kısmı da yığınların
altında kalarak yerinde kullanımı ortadan kalkmaktadır. Gerek toprak
tabakası taşınan alanlarda, gerekse toprak yığılan alanlarında peyzaj
özellikleri bakımından istenmeyen manzaralar ortaya çıkmaktadır.
Böylece topraklarda amaç dışı ve uygun olmayan koşullardan
kaynaklanan bir çevre kirliliği oluşturulmaktadır.

3.3.2. Kül Barajı Çevresinde Ağır Metal ve Radyasyon
Kirliliği

Yatağan Terınik Santrali günde ortalama 15000 ton, Yeniköy
Terınik Santrali ı0000 ton linyit kömürü yakıp günlük 5000-7500 ton ve .
3000-4000 ton kül çıkarırken, Kemerköy Termik Santralinin üç ünitesi de
günlük 15000 ton kömür yakıp 5000-7500 ton kül çıkaracaktır. Bu küller
yanma olayı sonucu reaktörün dibine çöken yer külleri ve baca dumanına
karışan uçucu küller olmak üzere iki gruba ayrılır ve özel bant sistemleri
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ile toplanıp su ile ıslatılarak uzun konveyörlerle kül barajı adı verilen kül
toplama alanlarında depo edilirler. Küllerin kül barajında depo edilmesi
esnasında hektarlarca orman alanı kapatılarak, küllerde bulunan ağır
metaller ve radyoaktivite yoğunlaştırılarak depolanmaktadır.

Yatağan Termik Santrali uçucu ve yer külleri Na, K, Ca, Sc, Mn,
Co, As, Br, Rb, Mo, Sb, La, Nd, Eu, Gd, Sm, Tb, Lu, W elementlerini
içermekte, uçucu küllerde ı78,8 ± 15 ppm, yer küllerinde 139,0 ± 19
ppm uranyum bulunmakta ve küllerin radyoaktivitesi normal yer
radyoaktivitesinin (6- 15 uR/saat) 3-5 katına çıkmaktadır (Kalayoğlu ve
Ünseren, 1988). Yatağan Termik Santralinde elektrofıltrelerde tutulan
yıllık 11000-15000 ton uçucu baca külüyle 2-2,5 ton ve reaktörün dibine
çöken 1,8-2,3 milyon ton yer külüyle 250-320 ton uranyum
depolanmaktadır. Bu miktar birçok nükleer reaktörü çalıştırabilecek
kapasitededir. Eşit kapasitedeki (3 x 2ıOMW) Kemerköy Termik Santrali
de aynı kirliliği oluşturacaktır.

Kül barajlarında depolanan bu küller sıcak havalarda kuruyarak
oluşan bir rüzgarla atmosfere yayılmaktadır. Şiddetli rüzgarlarda havaya
karışan küller Yatağan ilçesinin üstünü bir bulut gibi kaplayarak insanları
aşırı rahatsız etmektedir. Bu nedenle T.E.K yetkilileri kül barajının (kül
dağı) üzerini 20-50 cm toprak tabakasıyla örterek ağaçlandırma yoluna
gitmektedir. Ağaçlandırma çalışmaları bitki köklerinin 20-50 cm toprak
tabakasını geçip küle ulaştığı anda küldeki iyonların toksik etkisi nedeniyle
başarısız olsa bile, küllerin üzerinin örtülmesi, rüzgarla tozutmayı önleme
açısından faydalı ve devaın ettirilmesi gerekli bir çalışmadır.

Diğer taraftan uçucu küllerdeki ağır metal ve radyoaktif maddeler
yağmurlarla yıkanıp yeraltı ve yüzey su kaynaklarına geçerek bu suyu
kullanan insan bitki ve hayvan dokularında birikebilir. Canlı
metabolizması ile parçalanamayan, canlıya enerji veremeyen ağır metal ve
radyoaktif maddeler canlıların çeşitli doku ve organlarda biyolojik birikim
denen olaya neden olmaktadır. Böylece canlı dokularda bu maddeler
giderek artan konsantrasyonlarda depolanmaktadır. Bunun yanında termik
santral jeneratörlerini çeviren buharı oluşturan saf suyun arıtılması
esnasında kullanılan hidrazin, amonyak ve trisodyum fosfat' atıklarıda
çoğu zaman kül baraj ına verilerek küldeki zararlı madde miktarını
artırmaktadır.

Kül barajları; küllerin rüzgarlarla havaya ve hava yoluyla insan
solunum sistemine geçmesi, küllerdeki elementlerin yıkanarak su buharına
karışması nedeniyle önemli çevre kirliliği oluşturmaktadır. Bu nedenle kül
barajı yer seçiminde çok dikkatli davranmak gerekir.
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Ülkemizde elektrik enerjisi krizinin başladığı 1970'li yıllarda bu
krizi çözmek için ileri sürülen alternatif enerji kaynakları olarak;

- Hidroelektrik enerji kaynakları,
- Fosil yakıtlar
- Nükleer enerji ve
- Yenilenebilir enerji kaynakları önerilmiş ve bunlar içerisinde

hidroelektrik enerji kaynağı olan barajlar ile fosil yakıtlara bağlı termik
santraller ön planda desteklenmiş ve inşa edilmiş, nükleer enerji
santrallerinin kurulması dış güçler tarafından engellenmiştir. Hızlı nüfus
artışına paralelolarak kalkınmak zorunda olan ülkemizin enerji ihtiyacını
karşılamak için hidroelektrik ve termik santrallerin gücü yetersiz kalmış
ve ülkemiz enerji krizi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Barajların çevresinin
ağaçsız ve ağaçlandırılmamış olması nedeniyle ülkemizde hidroelektrik
santraller idare muddetini doldurmadan baraj gölleri taşıntılarla dolarak
barajlar düşük kapasite ile çalışmakta, termik santraller ise oluşturduğu
çevre kirliliği ile bitki, hayvan ve insanlar üzerinde önemli zararlar
oluşturmaktadır. Bu makalede inceleme konusu olan Yatağan, Yeniköy ve
Kemerköy Termik Santralleri çevresinde bulunan bitki örtüsü üzerinde
önemli zararlar oluşturmuş, Yatağan Termik Santrali oluşturduğu akut
zararlar ile 3050 hektar ormanı tamamen kurutmuş, Yeniköy Terınik
Santrali bacasının yüksekliği nedeniyle kirletici gazları daha geniş bir
alana yayarak akut zarardan çok kronik bitki zararlarına yol açmıştır.
Kemerköy Termik Santrali de benzer zararlar oluşturacaktır.

Ülkemiz ekonomik gerçekleri içerisinde bu termik satrallerin
oluşturduğu çevre kirliliğine rağmen çalışması zorunludur. Bu aşamadan
sonra termik santrallere ıslak kireç yöntemi ile veya farklı bir yöntemle
çalışan baca gazı arıtma tesisinin kurulması konusu ekolojik açıdan
gerekli fakat ekonomik açıdan çok iyi analiz edilmesi gereken bir konudur.
Çeşitli sebeplerle elektrik enerjisi üretim maliyetlerinin yüksek olması ve
arıtma tesisinde baca gazındaki kükürt dioksidin geri kazanımı sonucu
üretilecek alçının devlet işletmeciliği zihniyeti ile pazarlama şansının
zayıflığı nedeniyle termik santrallerde ekonomik açıdan baca gazı arıtma
tesislerinin kurulması uzak görülmektedir. Ülkemizin enerji pahasına bu
kadar çevre kirliliğini kabul etmesi ancak bu tip enerji santrallerinin bir
daha kurulmayacak olması, termik santrallerin oluşturabilecekleri
maksimum kirlilik alanına ulaşmış olmaları ve gelecekteki enerji
ihtiyacının güvenli teknolojilere sahip nükleer enerji santrallerinden
karşılanması nedeniyle kabul edilebilir.
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DOGU ANADOLU ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜGÜ

Doğu Anadolu Onnancılık Araştırma Müdürlüğü Ankara Onnancılık
Araştırma Enstitüsüne bağlı bir birim olarak 1967 yılında Erzurum'da
kurulmuştur. Araştırma Müdürlüğü 1.1.1993 tarihinden itibaren direkt
bakanlığa bağlı bölgesel bazda çalışan II Araştırma Müdürlüğünden birisi
o~uştur. •

Araştırma Müdürlüğünün kuruluş amacı bölgesel düzeyde onnancılık
sorunlarına çözümler üretmek, ormancılığın gelişmesine katkıda bulunmak ve
uygulayıcı birimler arasında teknik koordinasyonu sağlamaktır. Çalışma alanı
6.483.556 ha olup Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerini
kapsamaktadır. Bölgenin hakim ağaç türü sarıçam olup, az miktarda da meşe,
ladin, göknar, huş ve kavak vardır. Araştırına Müdürlüğü kurulduğundan
buyana ormancıhğın çeşitli dallarında toplam 3ı araştırma projesi ele
alınrnrşur. Bu araştırma projelerinden ITsi sonuçlandırılarak uygulamaya
sunulmuş, 5'i çeşitli nedenlerle programdan çıkarılmış ve 9'u halen devam
etmektedir.

Araştırma Müdürlüğünde; Tohum, Ağaç Islahı ve Ağaçlandırma,
Silvikültür, Amenajman ve Hasılat, Toprak ve Ekoloji, 'Kavakçılık, Koruma,
Orman İşletmeciliği ve Ekonomi konularında araştırmalar yapılmaktadır.
Müdürlüğe bağlı bir laboratuvar ünitesi ve merkezi Sarıkamış'da bulunan,
2000 ha büyüklüğünde, Dr. Ali Topçuoğlu Araştırma Ormanı Şefliği vardır.


