
O
rman yang›nlar›n›n yakla-
fl›k % 85 90’› 1 Haziran-30
Ekim dönemini kapsayan
"yang›n mevsiminde" görü-
lüyor. Özellikle yaz aylar›n-

da ormanlar›m›z için büyük tehdit
oluflturan yang›nlar, yüzlerce y›lda ye-
tiflen a¤açlar›n bir anda elden gitmesi-
ne, do¤al dengenin bozulmas›na, or-
manda yaflayan canl› türlerinin ve do-
¤al yaflam ortamlar›n›n yok olmas›na,
topraktaki organik maddelerin yitiril-
mesine neden oluyor. Bugüne kadar
yeryüzündeki do¤al ormanlar›n yar›ya
yak›n› kaybolmufl durumda. Bu, yakla-
fl›k 3 milyar hektarl›k orman alan›n›n
yok olmas› anlam›na geliyor. 1937 y›-
l›ndan günümüze, orman yang›nlar›yla
kaybetti¤imiz alan, Türkiye yüzölçü-
münün % 2’sine karfl›l›k geliyor. Yani

yaln›zca 63 y›lda kayb›m›z, yaklafl›k
olarak 101 milyon a¤aç ve beraberinde
yok olan biyolojik çeflitlili¤imiz. Acaba
orman alanlar›m›z›n daha ne kadar›n›
kaybedece¤iz?

Türkiye’nin orman yang›nlar›na en
duyarl› bölgeleri, Akdeniz ikliminin
egemen oldu¤u Ege ve Akdeniz bölge-
leri. Uzmanlara göre, Türkiye’de yap›-
lan çal›flmalar için temel al›nan bu böl-
gelerdeki k›z›lçam ve maki ekosistem-
lerinde yang›n; ya¤›fl, nem ya da top-
rak yap›s› gibi ekolojik bir özellik. Hat-
ta, özellikle k›z›lçam ormanlar› belirli
fliddet ve s›kl›ktaki yang›nlara gereksi-
nim bile duyuyorlar. Yang›nlar›n tü-
müyle sistem d›fl›nda tutulmas›n›n,
ekosistemde denge bozukluklar›na ne-
den olaca¤› ve daha sonra ç›kacak bir
yang›n›n fliddetini ve dolay›s›yla da bü-

yüklü¤ünü etkileyece¤i söyleniyor. Be-
lirli aral›klarla ç›kan düflük fliddetteki
yang›nlar›n, orman taban›nda biriken
kuru ve kolay yanabilen a¤aç yaprakla-
r› ya da i¤nelerine benzer organik
maddeleri, belirli bir düzeyde tutma ifl-
levi oldu¤u ve bu yang›nlar›n engellen-
mesiyle bu organik maddelerin birikip
büyük yang›nlara neden olaca¤› savu-
nuluyor. 

"Yok" Olan› Yeniden
"Var" Edebilir miyiz?

Nas›l ki k›r›lan bir vazonun yeni-
den eski haline getirilmesi beklene-
mezse, yok olan orman ekosistemleri-
nin de yeniden tüm biyolojik zengin-
likleriyle eski haline getirilmesi bekle-
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B a n u B i n b a fl a r a n

Orman› 

geri

getirmek

Ormanlarla aram›zdaki yaflamsal iliflkiyi anlamayan ve yanan ormanlar›n arkas›ndan
a¤lay›p s›zlanmak yerine birfleyler yap›lmas› gerekti¤ini art›k bilmeyen yoktur. Peki
ormanlar›m›z› nas›l koruyaca¤›z? Yanarak yok olan ormanlar›m›z› tekrar
kazanabilecek miyiz? Tüm dünya, de¤eri çok geç olsa da anlafl›lan orman
ekosistemlerini koruma ve kaybedilenleri tekrar yerine koyma üzerinde yo¤unlaflt›.
Biz de, kaybedilen ormanlar›n yeniden kazan›lmas› için neler yap›labilece¤ini
araflt›rd›k. Yine de hat›rlatmak istiyoruz: yeniden yap›lan a¤açland›rmalar›n, do¤al
ormanlar›n sahip oldu¤u biyolojik çeflitlili¤in yerini tutmas› olanaks›z. Umar›z ki art›k,
"olmazsa olmaz" olan ormanlar›m›za hakettikleri de¤eri vermeyi baflarabiliriz...



nemez. Yok olan ormanlarda yitip gi-
denler yaln›zca a¤açlar de¤il, ayn› za-
manda o ekosistemin ev sahipli¤i yap-
t›¤› di¤er canl›lar. Her ne kadar eli-
mizdeki zenginliklerin korunmas›n›
tercih etsek bile, yok olanlar›n en
az›ndan bir k›sm›n› geri getirmek
amac›yla tüm dünya bu konu üzerine
yo¤unlaflm›fl durumda. 

Akdeniz iklim tipine sahip ABD,
Avustralya, ‹srail, Fransa, Yunanistan
gibi ülkelerde yang›nlarla bitki ekosis-
temleri aras›ndaki ekolojik iliflkiler
araflt›r›lm›fl ve elde edilen bilgiler, söz
konusu bitki ekosistemlerinin korun-
mas›na önemli katk›larda bulunmufl.

Türkiye’de de Çanakkale Savaflla-
r›’n›n yafland›¤› Gelibolu Yar›madas›
Tarihi Milli Park›’nda 1994 y›l› Tem-
muz ay›nda ç›kan büyük yang›n›n ar-
d›ndan, bu konuda önemli çal›flmalara
ad›m at›lmaya baflland›. An›z yak›m› s›-
ras›nda ormana s›çrayan bir k›v›lc›mla
bafllayan bu yang›nda 4050 hektar, ya-
ni yaklafl›k olarak 4050 futbol sahas›
büyüklü¤ündeki bir orman, 56,5 saat
gibi k›sa say›labilecek bir sürede kül y›-
¤›n›na dönüfltü. Yaklafl›k olarak 600
000 a¤aç ve bütünün önemli parçalar›-
n› oluflturan di¤er canl›lar yok oldu.
Bölgenin tarihi bir öneme sahip olmas›
ve yang›n söndürme çal›flmalar› s›ras›n-
da bir orman bölge müdürünün yafla-
m›n› yitirmesi, dikkatlerin uzun süre
orman yang›nlar›nda yo¤unlaflmas›na
neden oldu. ‹kinci Dünya Savafl› sonla-
r›nda Japonya’n›n Hiroflima kentine at›-
lan 20 kilotonluk atom bombas›n›n ç›-
kard›¤› enerjinin on kat›na eflde¤er
enerjinin k›sa sürede aç›¤a ç›kt›¤› yan-
g›nda, servi a¤açlar›n›n alevlere mey-
dan okuyuflu, yang›na dirençli orman-
lar düflüncesini do¤urdu.

Yang›na Dayan›kl› 
Ormanlar

Uzmanlara göre, yang›n sonras› ko-
flullar›nda kendilerini kolayl›kla yenile-
yebilen ormanlar yang›nlara dayan›kl›
olarak kabul ediliyor. Yani, ekolojik
olarak yinelenen yang›nlara uyum sa¤-
lam›fl ve yang›n sonras› koflullar›nda
gençleflebilen türlerin, ayn› zamanda
kolay yanabilme özelli¤ine de sahip ol-
du¤u söyleniyor. Türkiye’nin en genifl
yay›l›fla sahip ve h›zl› büyüyen türle-
rinden biri olan k›z›lçam için de yan-

g›n, orman›n kendini yenilemesi, can-
lanmas› ve besin kaynaklar›n›n yeni-
den dönüflümü aç›s›ndan yararl› ola-
rak de¤erlendiriyor. Yap›lan araflt›rma
sonuçlar›, k›z›lçam a¤açlar›n›n, tohum-
lar›n›, hem kozalaklar›nda hem de top-
rak içinde uzun süre çimlenme yete-
neklerini yitirmeden saklayabildi¤ini
gösteriyor. Yani, bu sonuçlara göre,
fliddetli flekilde yanm›fl alanlarda bile,
yüksek derecedeki s›cakl›klar›n gerek
a¤aç üzerindeki ve gerekse yere dö-
külmüfl tohumlar›n çimlenmelerini et-
kilemedi¤i anlafl›l›yor.

Yang›ndan sonra alan›n yeniden k›-
z›lçam orman›na dönüflmesinde en
önemli etken tohum. Yang›n ekolojisi
uzman› Prof. Dr. Tuncay Neyiflçi, k›z›l-
çam tohumlar›n›n çimlenmesi üzerine
yapt›¤› çal›flmada, k›z›lçam tohumlar›
için en uygun ve do¤al çimlenme orta-
m›n›n, altta ince bir kül ve üstte dökü-
len kavrulmufl i¤ne yapraklar aras›nda
kalan tohumdan oluflan bir ortam ol-
du¤unu saptam›fl. Yang›ndan hemen
sonra dökülmeye bafllayan kavrulmufl
i¤ne yapraklar bir yandan tohumlar›
kufl ve kemirgen zararlar›ndan korur-
ken, di¤er yandan da tohum ve külün
ya¤›fllarla alan d›fl›na tafl›narak yitiril-
mesine engel oluyor. Kül, çimlenme
ortam›n›n pH derecesini yükselterek
tohumlar›n çimlenmesini kolaylaflt›r›-
yor ve fidanlar›n h›zla büyüyebilmele-
ri ve alanda tutunabilmeleri için ilk
y›llarda önemli olan mineral besin
maddelerini sa¤l›yor.

Uzmanlar, bu özellikten yararlana-
rak, gerek yanm›fl ve gerekse denetim-
li yakma tekni¤i kullan›larak gençlefl-
tirmeye haz›rlanm›fl k›z›lçam alanlar›-
n›n, tohum yoluyla gençlefltirilebilece-
¤ini söylüyorlar. Sonuçta, ekosisteme
yo¤un insan müdahalesi gerektiren fi-
danla gençlefltirme yerine, do¤ayla çok
daha uyumlu bir yeniden ormanlaflt›r-
man›n ortaya ç›kaca¤›n› düflünüyorlar. 

Hangi A¤açlar› 
Dikmeliyiz?

Uzmanlara göre, yanan bir alan› ye-
niden ormanlaflt›rmak için üzerinde
durulmas› gereken en önemli nokta,
yeni oluflturulacak olan orman›n, ön-
celikli ve a¤›rl›kl› olarak alanda do¤al
olarak bulunan yerel türleri, ancak
bunun yan›nda baflka türleri de içer-
mesi. Yang›n riskinin yüksek oldu¤u
alanlarda kolay ve h›zl› yanan türlerin
yerlerine güç ve yavafl yanan türlerin
getirilmesinin önemli konulardan biri
oldu¤unu da vurguluyorlar. Orman-
laflt›rma çal›flmalar›nda rüzgar h›z›n›
etkili bir biçimde k›rabilecek türlerle
perdeler oluflturulmas› da yine önemli
ilkelerden biri.

Yaprakl› a¤aç türleri, yap›lar›nda
reçine gibi kolayl›kla yanabilen mad-
deler içermedikleri ve nem oranlar› da
daha yüksek oldu¤undan, genellikle
i¤neli türlere oranla daha güç, daha
yavafl ve daha az enerji aç›¤a ç›kara-
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rak yanarlar. Bu nedenle yeniden or-
manlaflt›rmada kullan›lacak türlerin
seçiminde yaprakl› türlere öncelik ve-
rilmesinin gerekli oldu¤u düflünülü-
yor. Örne¤in, maz› meflesi (Quercus
infectoria), saçl› mefle (Q.cerris), difl-
budak (Frakcinus), Akçaa¤aç (Acer
spp.), titrek kavak (Populus tremula)
gibi yerli türlerin korunarak kar›fl›ma
kat›lmalar› önemli. 

Alan koflullar›nda yetifltirilebilecek
güç yanan türlerin, özellikle dere boy-
lar›, yol kenarlar› ve ara kesitlere geti-

rilmesi öneriliyor. Bunun yan›nda, san-
dal, harnup, sak›z, ard›ç gibi, farkl›
yanma özelli¤ine sahip türlerin genç-
lefltirme çal›flmalar›nda, hem tohumla,
hem de fidanla alanda korunmaya çal›-
fl›lmalar› gerekli görülüyor. Bu yolla
gençlefltirme alanlar›nda yap›lan çal›fl-
malar›n, ormanlaflt›rma çal›flmalar›na
dönüflebilece¤i savunuluyor. 

Tipik Akdeniz ikliminin hüküm
sürdü¤ü ve Akdeniz bitki örtüsüne
benzer bitki örtüsünün hakim oldu¤u
ABD’nin California Eyaleti’nde,

50’den fazla çal› ve pek çok ot türü,
yanmaya karfl› gösterdikleri direnç ba-
k›m›ndan denenmifl ve yavafl yand›¤›
belirlenen 20 kadar çal›yla bir o kadar
ot türünün yang›n güvenlik fleritleri
ya da aç›k alanlarda yetifltirilerek, yan-
g›n denetim çal›flmalar›na katk›da bu-
lunabilecekleri sonucuna var›lm›fl. Bir
baflka araflt›rmada da, titrek kava¤›n
(Populus tremula L.) yang›n olas›l›¤›n›
en aza indirdi¤i ve ç›kan yang›n› ya-
vafllatarak sonuçta durdurdu¤u sap-
tanm›fl. Bu nedenle titrek kavak, yan-
g›n›n yay›lmas›n› engelleyebilecek uy-
gun bir güvenlik fleridi a¤ac› olarak
öneriliyor.

Ülkemizde de Akdeniz bölgesinde,
s›kl›kla rastlanan 45 a¤aç ve a¤açç›k
türünün canl› yaprak örnekleriyle, 650
ºC ve 750 ºC f›r›n s›cakl›¤›nda gerçek-
lefltirilen yang›na dayan›kl›l›k çal›flma-
lar› sonucunda, kolay ve güç yanan
türler belirlenmifl durumda. Bu çal›fl-
ma sonunda özellikle piramidal servi-
nin (C. sempervirens var. pramidalis
Nym.) yang›na dirençli bir tür oldu¤u
ve bu amaçla baflar›yla kullan›labilece-
¤i saptanm›fl. Servi, Akdeniz’den Kara-
deniz’e dek uzanan genifl bir co¤rafya-
da ve deniz seviyesinden 700-800 m'ye
kadar ç›kabilen genifl bir yükseklik ku-
fla¤›nda yetiflebiliyor. Yang›nlara karfl›
daha dirençli olmas› özelli¤inin yan›n-
da, etkili bir rüzgar perdesi a¤ac› olma-
s› da piramidal serviyi genellikle tercih
edilen bir tür konumuna getiriyor.
Yang›ndan sonra alan›n yeniden or-
manlaflt›r›lmas›nda en önemli nokta,
gençleflmeyi sa¤layacak olan tohum ve
tohumun çimlenebilmesi için uygun
bir ortam oluflturan kül tabakas›n›n
rüzgar ya da ya¤mur sular›yla tafl›na-
rak alandan uzaklaflmas›n› önlemek.
Yani, yeni kurulacak ormanlar›n, yöre-
nin ekolojik koflullar› da dikkate al›na-
rak, bu tür perdelerle korunmas›n›n,
yanma risklerini önemli ölçüde düflü-
rebilece¤i düflünülüyor. Bu nedenle,
ifllek yol kenarlar› ve yang›na duyarl›
bölgelerdeki ormanlar›n kenarlar›nda,
piramidal servilerin s›k bir flekilde yer
ald›¤› birkaç s›ral› fleritler, ormanlar›
yang›ndan korumada oldukça etkin
olabilecekler. Bu tür perdelerin zak-
kum, k›br›sakasyas›, kat›rt›rna¤›, incir
gibi güç yanma özelliklerine sahip bit-
kilerle de takviye edilebilecekleri düflü-
nülüyor. Böylece k›z›lçam gibi kolay
yanabilen orman ekosistemleri, orman
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Yok olan bir ormanla kaybettiklerimiz sadece
a¤açlar›n odun de¤eri kadar de¤il. ‹fllevsel yararla-
r› da hesaba kat›ld›¤›nda çok daha büyük bir ka-
y›pla karfl› karfl›ya bulundu¤umuz aç›kça ortaya ç›-
k›yor. Bir orman›n tüm ifllevleri göz önüne al›na-
rak hesaplanan ekonomik de¤erine "ifllevsel de-
¤er" denir. O halde önce ormanlar›n bize sa¤lad›k-
lar›na bakal›m:
• Bir hektar ladin orman› y›lda 32 ton, bir hektar
kay›n orman› y›lda 68 ton ve bir hektar çam orma-
n› ise y›lda 30-40 ton toz emer.
• Ortalama büyüklekti bir orman alan› trafik gü-
rültüsünü 20-30 desibel azalt›r.
• Ormanlar yaz s›cakl›¤›n› 5 - 8,5 ºC azalt›rken,
k›fl s›cakl›¤›n› 1,6 - 2,8 ºC art›r›r; dolay›s›yla bir ›s›
tamponu görevi görerek s›cak ve so¤u¤u dengeler.
• Günümüzde havan›n yaklafl›k % 50’si ormanlar
taraf›ndan temizlenip dezenfekte ediliyor.
• Ormanlar, birçok yabani hayvan ve kufllar›n ya-
n›s›ra, çeflitli yiyecekleri bar›nd›rmas› nedeniyle be-
sin kaynaklar› aç›s›ndan önemli bir ortam.
• Ormanlar; biyolojik dengenin korunmas› aç›s›n-
dan da çok önemli. Yaprakl› a¤açlardan meydana
gelen bir bölgede 50 kufl cinsi yaflayabilir.
• A¤açs›z bir alan›n 8 kat› fazla humus oluflturan
ormanlar toprak canl›lar›n›n yaflamas›n› sa¤lar.
• Egzos ve benzeri zehirli gazlarla kirli sular› filt-
re ederek temizler.
• Kuru havalarda bile havan›n nemini sabit tutar.
• Bitkiler ve hayvanlar için do¤al bir "su flebeke-
si"dir; yaflam›n en vazgeçilmez ö¤esi olan suyun

oluflmas›n›n ve depolanmas›n›n garantisidir.
• Tozdan, çeflitli zehirlerden, ›fl›nlardan, rüzgarlar-
dan ve gürültüden yaln›zca bizleri de¤il, do¤ay› ve
tüm canl›lar› da korur.
• Dengeli bir iklim yap›s›n›n garantisi, tar›m›n si-
gortas›d›r.
• Erozyonu önlemenin tek çaresidir; ayr›ca ç›¤,
yer ve toprak kaymas›yla rüzgar› da engelleyen tek
do¤al korunma yoludur.
• Ormanlar›n yoklu¤u halinde toprak de¤ersiz ve
verimsiz bir duruma dönüflür.
• Ormanlar›n do¤al atmosferi, insan›n üzerinde
rahatlat›c› ve dinlendirici bir etki yarat›r.
• Toprak hayat›yla bütünleflen ormanlar; at›klar›n
yeniden de¤erlendirilmesini sa¤lar.

Tüm bunlar›n ›fl›¤›nda yanan bir orman›n "de-
¤eri" hesapland›¤›nda kayb›m›z›n düflünemedi¤i-
miz kadar büyük oldu¤u ç›k›yor ortaya. 1994 y›l›n-
da ç›kan orman yang›nlar›nda hesaplanan zarar›-
m›z› hep birlikte görelim:

Orman›n ifllevsel de¤eri, odun de¤erinin 2000
kat›. Bir a¤ac›n y›ll›k ifllevsel de¤eri ortalama
4000 DM olarak kabul ediliyor. 

1994 y›l›nda ç›kan yang›nlarla yaklafl›k
434000 m3 a¤aç yand›; bu, yaklafl›k 1446000 a¤a-
ca karfl›l›k geliyor; yani 5,7 milyar DM’l›k zarara.

Yanan alan›n yeniden orman haline gelmesi
için geçecek 30 y›l da hesaba kat›lacak ve DM’nin
bugünkü TL karfl›l›¤›yla hesaplanacak olursa bu sa-
y› 95 katrilyon TL tutar›nda ifllevsel zarara iflaret
ediyor.

Ormanlar›n Sa¤lad›klar›
.



yang›nlar›na karfl›, güç yanan bitkiler
kullan›larak korunabilecekler.

Bunun yan›nda, yang›na duyarl›
kurak bölgelerde, ormanlaflt›rma çal›fl-
malar› için seçilecek a¤aç türlerinin
yaln›zca yang›na dirençli olmalar›,
amac›n gerçeklefltirilebilmesi için ye-
terli de¤il. Seçilecek türlerin yetiflme
ortam›na uygun olmalar› ve belirlen-
mifl ekosisteme yabanc› olmamalar›
gerekiyor. Yanl›fl yap›lan a¤açland›r-
ma çal›flmalar›, iyi niyetle bafllanm›fl
olsa bile zaman zaman do¤al çevre
için yarardan çok zararl› sonuçlara ne-
den olabilir. Özgün bitki örtüsünün
yerine farkl› a¤aç türlerinin dikilmesi
(diflbudaklar yerine i¤ne yaprakl›lar
gibi) alandaki baz› türlerin yok olma-
s›na yol açabilir. A¤açland›rma yap›-
lan alana yabanc› ya da gerekli ekolo-
jik özelliklere uyum sa¤layamayacak
türlerin dikilmesi, ekosistemin biyolo-
jik dengesini yok eder; sahip oldu¤u
de¤erli do¤al yaflam ortamlar›n›n yok
olmas›na neden olur.

Yang›nlar›n Ço¤u
‹nsan Kaynakl›!

Orman yang›nlar›n›n % 98’inin in-
san kaynakl› olmas› nedeniyle, özellik-
le orman içi ve çevresinde yaflayan in-
sanlar›n, ormandan ekonomik anlam-

da da yararlanmalar›n› sa¤layabilecek
olanaklar›n yarat›lmas› önemli. Bu ne-
denle, gerek dere boylar› ve gerekse
tar›m alan›/orman arakesitlerinde,
ürünleri de¤erlendirilebilecek güç ya-
nan a¤aç türlerine öncelik verilmesi-
nin önemli oldu¤unu savunan uzman-
lar, dere tabanlar›nda ceviz, güllük, ta-
r›m alan›/orman arakesitlerinde incir,
badem, zeytin gibi türleri öneriyorlar.
K›z›lçam a¤açland›rma alanlar›n›n içi-
ne küçük gruplar (50-100m) halinde,
kozalak ve kabuklar›ndan çevre köy-
lülerin yararlanabilece¤i, f›st›k çam›
ve mantar meflesi kar›flt›r›lmas›n›n çift
yönlü bir ifllev görebilece¤i düflünülü-
yor. Hatta, genifl alanlarda çal›fl›lmas›
durumunda, f›st›k çam› ve ekolojik ko-
flullar›n uygun oldu¤u yerlerde man-
tar meflesinin ormanlaflt›rma alan›na
seyrekçe serpifltirilmesinin yararl› ola-
ca¤› ileri sürülüyor. Böylece, ormanl›k
alanlara yak›n bölgelerde yaflayan hal-

k›n bu a¤açlardan yararlanmas› sa¤la-
nabilecek.

Türkiye’de orman yang›nlar›n›n za-
rarl› etkilerinin en aza indirilmesi ve
yang›na dirençli ormanlar›n kurulabil-
mesi için var›lan ortak nokta, bilimsel
araflt›rma ve incelemelerle bilgi top-
lanmas›n›n ve bu yolla veri üretiminin
önemli oldu¤u. Bunun yan›nda, yan-
g›n söndürme çal›flmalar›nda elde edi-
len bilgilerin kullan›labilir hale getiril-
mesi de gerekiyor. Böylece, kolay bir
modelleme sistemiyle, ç›kabilecek yan-
g›nlar›n tehlike boyutlar›n›n anlafl›l-
mas› ve gerekli önlemlerin al›nmas›
sa¤lanabilecek. 

Genellikle a¤açland›rman›n, kaybe-
dilen orman›n yerine geçebilece¤i, böy-
lece ormans›zlaflma ve ormanlardaki
nitelik kayb›n›n yaratt›¤› sorunlar›n
a¤açland›rma çal›flmalar›yla afl›labile-
ce¤i düflünülüyor. Ancak uygun bir fle-
kilde ve uygun alanlarda yap›lmayan
a¤açland›rma çal›flmalar› do¤al çevre
ve biyolojik çeflitlilik üzerinde olum-
suz etkiler yarat›yor. A¤açland›rmada
ço¤unlukla çabuk büyüyen ve odun
hammaddesi de¤eri yüksek a¤aç türle-
ri tercih ediliyor. Bunlar da genellikle
yöreye özgü olmayan yabanc› türler ve
yerel genetik zenginli¤i tehdit edebilir.
Dikkatsiz ve özensiz yap›lan a¤açlan-
d›rman›n, do¤al ormanlar›n sahip ol-
du¤u biyolojik çeflitlili¤in yerini tutma-
s› düflünülemez. Bu nedenle, eldeki
do¤al miras› korumak, yapay ormanla-
r› kurmaktan daha önemli.

Yanan ya da baflka bir nedenle yok
olan her metrekare orman›n soludu-
¤umuz havada, içti¤imiz suda, çevre-
mizi saran atmosferde ve üzerine bas-
t›¤›m›z toprakta önemli bozulmalara
neden oldu¤unu görmek çok zor de-
¤il. Üstelik bu, sadece a¤açlar›m›z›n
de¤il, ekosistemin bar›nd›rd›¤› tüm bi-
yolojik zenginliklerimizin de elden git-
mesine neden oluyor. Art›k, yok olan
ormanlar›m›z›n sadece ilgili kuruluflla-
r›n ve uzmanlar›n de¤il, hepimizin or-
tak sorunu oldu¤unu anlamam›z gere-
kiyor. Çünkü ormanlarla birlikte yok
olan, ortak gelece¤imiz...
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En temel olanlar›ndan en lükslerine varana
kadar pek çok gereksinimimizi karfl›layan kayna-
¤›m›z, ormanlar. Unutmayal›m ki, ormanlar›m›-
z›n tek düflman› yaln›zca yang›nlar de¤il. Yüzy›l-
lar boyunca yararland›¤›m›z orman ürünlerinden
bundan sonra da yararlanmak istiyorsak, bizim
de yaflamlar›na biraz olsun katk›da bulunmam›z
gerekiyor. Nas›l m›?
• Dayan›kl› ve uzun ömürlü olan mobilyalar› ter-
cih edelim ve gerekmedikçe mobilyalar›n›z› de-
¤ifltirmeyelim. 
• Ormanda atefl yakmamaya ve piknik yapt›¤›-
m›z alan› temiz b›rakmaya özen gösterelim.
• A¤açland›rma çal›flmalar›nda yöreye özgü
a¤aç türlerinin kullan›lmas›na özen gösterelim.
• Ülkemize özgü a¤aç türlerini tan›yal›m.
• Geri dönüflümlü ka¤›t kullanal›m.
• Ka¤›tlar› olabildi¤ince çift tarafl› kullanal›m.
• Geri kazan›m› yaflam›n›z›n bir parças› haline
getirelim. ‹flyerimizde yaz›c› ya da fotokopi ma-
kinesinin yan›, toplant› odas› vb yerlere geri ka-
zan›m sepetleri yerlefltirelim. Toplad›¤›m›z ka¤›t-
lar› at›k ka¤›t al›m merkezine gönderelim.

• Hafif ka¤›d›n üretimi s›ras›nda daha az ener-
ji ve daha az hammadde kullan›l›r. Bu nedenle,
hafif ka¤›t kullanmaya çal›flal›m.
• Mümkün oldu¤unca e-posta, modem yoluyla
faks gibi alternatif iletiflim araçlar›n› kullanal›m.
Bilgisayar›m›zdan çok gerekmedikçe ka¤›t ç›kt›-
s› almayal›m; dosyalar›m›z› bilgisayar ortam›nda
saklayal›m.
• Al›flverifllerimizde bir kez kullan›l›p at›lan ka-
¤›t-karton torbalar yerine bez torbay› tercih
edelim.
• Giderek artan enerji gereksinimi, yeni sant-
rallerin kurulmas›n› gerektiriyor; bu da hava
kirlili¤i, asit ya¤murlar› yoluyla ormanlar› teh-
dit ediyor. Enerji tasarrufunu bir al›flkanl›k ha-
line getirerek, ormanlar üzerindeki bask›y›
azaltabiliriz.
• Ülkemizde ormanlar›n yaflad›¤› en büyük so-
runlardan birisi de turistik yap›laflma. Ormanl›k
alanlar› ziyaretimizde çad›r, kamping gibi do¤a
üzerindeki etkisi en az düzeyde olan konaklama
biçimlerini tercih ederek yap›laflma e¤iliminin
tersine çevrilmesine katk›da bulunabiliriz.

Biz Neler Yapabiliriz?
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