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SUNUŞ 

5018 sayılı Kanun ile şekillenen yeni kamu mali yönetim anlayışı; stratejik önceliklere 

göre kaynakların dağıtımı ve kullanımında etkinliğin artırılmasını, mali disiplin ve mali 

saydamlığın sağlanmasını, politika üretimi ve yönetiminde hesap verme sorumluluğunun 

geliştirilmesini, yönetim bilgi sistemlerinin kurularak karar verme süreçlerinin desteklenmesi 

ve mali işlemlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi ve kayıt altına 

alınmasını öngörmektedir. 

2012 yılında programladığımız tüm faaliyetlerimizi %100’lerin üzerinde üstün bir 

performans göstererek başarı ile tamamladık.Bölge Müdürlüğümüz dâhilinde 2012 yılında 213 

adet yangın çıkmış 652 hektar orman alanı yanmıştır. Ancak Bölge Müdürlüğümüz gerek 

yangınlar açısından hassas bir bölgede olması ve gerekse deneyimli ve tecrübeli teknik, idari ve 

yardımcı personeli ile eğitimli yangın ekipleri sayesinde Akdeniz kuşağındaki benzer ülkelere 

göre çok büyük bir başarı göstererek ülkemizdeki diğer Bölge Müdürlüklerine ve komşu 

ülkelere örnek olmuştur. 

 Ayrıca, 2012 yılında İl dâhilinde ormana bitişik 62 adet kırsal alan yangınlarına da 

idaremiz müdahale ederek yangınların büyümesi önlenmiş, orman-halk ilişkileri açısından 

olumlu çalışmalar olmuştur.Yıllardır orman içi ve orman kenarı köy, kasaba, belde ve İlçelerde 

ormanlarla iç içe yaşayan vatandaşlarımızın problemleriyle yüz yüze olan Orman Bölge 

Müdürlüğü mensupları orman yangınları yanında bölgemizde sahipsiz durumda olan kırsal 

alan yangınlarının devamla ormana da sirayet edebileceği bilinci ile söndürülmesinde kendisini 

görevli bilmiştir. 

 2008 yılında ülke genelinde başlatılan ve 2012 yılı sonunda tamamlanan Ağaçlandırma 

ve Erozyon Kontrolü Seferberliği kapsamında bu güne kadar yaklaşık 500 bin dekar bir alanda 

ekim, dikim ve iyileştirme çalışmaları yapılarak 16 milyon adet fidan toprakla 

buluşturulmuştur. Küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan ülkemiz ve bölgemiz için çok 

önemli olup karbon tutma kapasiteleri artmaktadır.  

2006 yılından itibaren başlanılan 2012 yılında da devam edilen orman işletme 

planlarının yenileme çalışmalarında yeni bir yaklaşımla ormanlarımız, sunduğu hizmet ve 

fonksiyonlarına göre planlanmaya başlanmıştır. Günümüzde hızlı nüfus artışı sanayileşme, 

çarpık kentleşme ve yanlış arazi kullanımı sonucu ormanlar üzerindeki olumsuzluklar giderek 

ve bunun sonucu olarak ta ekosistemlerde bozulmalar ortaya çıkmıştır. Yaşanılan tüm bu 

gelişmeler toplumun ormanlardan beklediği fayda ve fonksiyonlarda da değişikliğe neden 

olmuştur. Ormanların sunduğu fonksiyonlardan “odun hammaddesi üretimi” daha geri 

planlarda düşünülmeye başlanmış, ormanların koruma ve sosyal fonksiyonları daha ön plana 

çıkmıştır.Yapılan planlama sonuçlarına göre Bölge Müdürlüğümüzde son 10 yılda orman 

alanlarında alansal ve nitelik olarak bir artış olduğu görülmekte olup bu durum ülkemiz ve 

bölgemiz için sevindiricidir. 

Bölgemizde gerçekleştirilen ekim, dikim, üretim gibi ormancılık faaliyetlerinden 2012 

yılı içinde orman köylüsüne 30 milyon TL. kaynak aktarılmıştır. 

 Bölge Müdürlüğümüzce yıl içinde yapılan faaliyetlerden 97.490.622 TL. gelire karşılık 

84.145.622 TL. harcama yapılmıştır. Yılsonu itibariyle 13.345.000 TL. kar elde edilmiştir.

 Yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür eder, gelecek yılların da 

aynı şekilde başarılı geçmesini, yapılacak çalışmaların ülkemiz ve ilimiz ormancılığına hayırlı 

olmasını dilerim.  

Ali GÖKÇÖL                          

Bölge Müdürü 
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I- GENEL BİLGİLER  

1.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet 

gösteren, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yer 

alan 27 Bölge Müdürlüğünden biridir. 

Bölge Müdürlüğümüz, 01.03.1951 tarihinde Başmüdürlük olarak kurulmuştur. İlk 

kuruluşta Antalya, Burdur, Eğirdir, Alanya, Finike ve Manavgat Orman İşletmelerinden 

oluşan Başmüdürlüğümüze 1953’te Kaş, 1960’da Akseki, 1961 yılında Düzlerçamı ve 

Çığlıkara Örnek Orman İşletmeleri ile 1963’de Gündoğmuş Orman İşletmesi dâhil olmuştur. 

1967 yılında Isparta Orman Başmüdürlüğünün kurulması ile Burdur ve Eğirdir Orman 

İşletmeleri Antalya Orman Başmüdürlüğünden ayrılmıştır. 1972 yılında da Örnek İşletmelerin 

kaldırılması ile Düzlerçamı Örnek İşletmesi Antalya İşletmesine bağlanmış, Çığlıkara Örnek 

İşletmesi de Elmalı Orman İşletmesi adı ile ormancılık çalışmalarına devam etmiştir. 1967 

yılında Bucak, 1968’de Gazipaşa, Serik, Korkuteli, 1970’de Kumluca, 1982’de Cevizli 

Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. 

1984 yılında Bakanlık bünyesinde yapılan reorganizasyon dolayısı ile Başmüdürlükler,  

Bölge Müdürlüklerine dönüştürülmüştür. 

1993 yılında Bucak İşletmesi Isparta Bölge Müdürlüğüne devir edilmiş, ayrıca 2003 

yılında Cevizli İşletmesi kapatılarak İşletme Şeflikleri Akseki Orman İşletmesine 

bağlanmıştır. 

2000 yılında Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü, 2010 yılında Çığlık, Cerle, Yeşilvadi 

ve Mahmutlar Orman İşletme Şefliği kurulmuştur. 

Bölge Müdürlüğümüz, Antalya sınırları içerisinde 19 İlçe, 94 Belediye ve 539 köyü 

kapsamaktadır. Köylerin 488‘i orman içi ve kenarında bulunmaktadır. Faaliyetlerimiz 15 

Kadastro Komisyonu, 4 Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisliği, 4 Amenajman 

Başmühendisliği, Fidanlık Müdürlüğü, Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü, 13 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 73 Orman İşletme Şefliği, 14 diğer şeflik 

ve bunlara bağlı teknik ve idari personelle  yürütülmektedir. 

Bölge Müdürlüğümüz genel alanı yenilenen amenajman plan verilerine göre; 2.110.997 

hektar olup, 1.164.425 (%55) hektarı ormanlık alan, 946.572 (%45) hektarı  açık alandır. 

Ormanlık alanın 641.837 hektarı verimli orman, 522.588 hektarı bozuk ormandır. Ülkemizin   

% 27.2’si orman olup Bölge müdürlüğümüz ormanlık alanı ülkemiz ormanlarının % 5,4 ‘ünü 

oluşturmaktadır. İlimiz ormanlarının asli ağaç türleri;  Kızılçam(%65), Sedir (%16), Karaçam 

(%8), Göknar (%5), Ardıç (%4) ve %2 Diğer yapraklı ağaç türlerinden oluşmaktadır. 

Bölge Müdürlüğümüz doğu – batı yönünde 640 km.lik Akdeniz kıyı şeridine sahiptir. 

Bölgenin batısında yer alan Beydağlar ile kuzeyini çevreleyen Toros Dağları nedeniyle rakım 

3000 m’ye kadar yükselmekte olup, genel arazi yapısı kırık sarp ve engebelidir. Topoğrafik 

yapının ve iklim verilerinin kısa aralıklarda değişiklik göstermesinin doğal sonucu olarak 

bölgemiz biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Bu zenginlik fauna açısından 

olduğu kadar flora açısından da söz konusudur.  
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Orman Bölge Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

 

a) Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre 

yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini 

düzenlemek ve kontrol etmek. 

b) İşletmeler tarafından hazırlanıp bölge müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş 

planlarını inceledikten sonra konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek. 

c) Amenajman, ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü 

işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını 

sağlamak. 

ç) Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek. 

d) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının 

tespitini, etüt ve projelerinin yapılmasını sağlamak, Bakanlıkça mevcut mevzuatlar 

çerçevesinde tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları 

ile ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, 

bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

e) Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde işletme müdürlükleri arasında döner 

sermaye bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi 

vermek. 

f) Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum 

ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak. 

g) Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev 

alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde 

bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle 

çalıştırmak. 

ğ) Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve 

motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek. 

h) Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin 

mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak. 

ı) Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak. 

i) Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, 

Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak 

yapılmasını sağlamak. 

j) Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini 

sağlamak. 

k) Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını 

sağlamak.  

l) Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak. 

 
Orman Bölge Müdürlüğü yöneticilerinin sorumlulukları şunlardır: 

 

a) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile 

Genel Müdürlük taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü 

bulundukları hizmet ve görevleri, Genel Müdürlüğün emir ve talimatları yönünde mevzuata, 

plan, program ve projelere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici 

kademeye karşı sorumludur. 

b) Bölge müdürü, Genel Müdürlüğün taşradaki en üst amiri olup, doğrudan Genel 

Müdürlüğe bağlı ve Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. 
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c) İşletme müdürleri, ana hizmet ve yardımcı hizmet birimleri ile diğer bağlı birim 

amirleri bölge müdürüne karşı sorumludur.  

d) Bölge müdürlüğü ve işletme müdürlüğü personeli, bağlı olduğu birim amirine ve 

bölge ya da işletme müdürüne karşı sorumludur. 

e) Bölge müdürü; görev alanı dâhilindeki orman teşkilatının amiri ve özel bütçe 

harcama yetkilisidir. 

f) Orman işletme müdürü; görev alanı içinde çalışan bütün personelin amiri ve özel 

bütçe harcamaları ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisidir. Döner sermaye bütçesine ait 

işlerde ise harcama yetkilisi olup, ana hizmet birimleri ile kendisine bağlı birimlerin 

görevlerini düzenlemekle yetkilidir. 

g) Orman işletme şefi; görev alanı içinde çalışan bütün memurların amiri ve döner 

sermaye bütçesine ait işlerde gerçekleştirme görevlisidir. 

ğ) İşletme müdürlüğü avukatları hukuki işlerle ilgili her türlü işlerin yerine getirilmesi 

ve takip edilmesinden sorumludur. 

h) Bölge müdürü, işletme müdürü ve orman işletme şefi, 27.2.1952 tarihli ve 3/14652 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi 

Yönetmeliğinde belirtilen diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır. 

 

 

 

2.Fiziksel Yapı 

Bina ve Arsalar(Özel Bütçe)
  

Nevi Miktar (Adet) Alan (m
2
) 

Hizmet Binası   

Lojman   

İlk Müdahale Ekip Binası 34 5.187 

Toplu Koruma Ekip Binası 10 1.321 

Üretim Depo Binası   

Yangın Kule-Kulübe Binası 28 1.799 

Laboratuar Binası   

Diğer Binalar (sundurma, reçine vb…)   

Arsa   

 

 

 

Bina ve Arsalar(Döner Sermaye Bütçesi)
 

Nevi Miktar (Adet) Alan (m
2
) 

Hizmet Binası 34 27.608 

Lojman 517 42.364 

İlk Müdahale Ekip Binası 14 2.36 
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Toplu Koruma Ekip Binası 4 894 

Üretim Depo Binası 16 1.176 

Yangın Kule-Kulübe Binası 12 690 

Laboratuar Binası   

Diğer Binalar (sundurma, reçine vb…) 14 1359,00 

Arsa 180 1.758.706 

Sosyal Tesisler 

Sosyal Tesis
 
 

Miktar 

(Adet) 

Alan                

(m
2
) 

Kapasite 

(Kişi/Yıl) 

Yararlanan      

(Kişi/Yıl) 

Eğitim ve Dinlenme Tesisi  4 11.780 230 130 

Lokal 7 836 400 400 

Memur Evi 16 848 14 14 

Misafirhane 2 405 44 44 

Spor Tesisi  3 8.689   

Kreş 1 295 50 50 

 

Makine Parkında Bulunan Araçlar 

Makinenin Cinsi  
Mevcut 

(Adet) 

0-10 Yaş 10-15 Yaş 15-20 Yaş 20 Yaş Üstü 

Miktar 

(Adet) 

Oranı   

(%) 

Miktar 

(Adet) 

Oranı   

(%) 

Miktar 

(Adet) 

Oranı   

(%) 

Miktar 

(Adet) 

Oranı   

(%) 

A-HİZMET 

VASITALARI 
129 49 38 69 53,4 2 1,6 9 7 

4x2 Binek 4 1 25   2 50 1 25 

4x4 Pick-Up 112 47 42 62 55,4   3 2,6 

4x4 Binek 

Station Wagon 
11   6 54,5   5 45,5 

Minibüs 1 1 100       

Midibüs          

Ambulans 1   1 100     

B- İŞ VE 

KORUMA 

MAKİNELERİ 

210 167 79,5 29 13,8 4 1,9 10 4,8 

Dozer 13 11 84,6     2 15,4 

Greyder 9 9 100       

Loder          

Paletli Yükleyici 2 1 50     1 50 

Ağır Tonajlı 

Kamyon 
         

Treyler 9 6 66,7     3 33,3 

Seyyar Tamir 

Aracı 
2       2 100 

Su İkmal Aracı 31       1 3,2 

Akaryakıt 

Tankeri 
1       1 100 
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Ekskavatör 1         

Yangın 

Söndürme Aracı 
95 62 65,3 29 30,5 4 4,2   

İlk Müdahale 

Arozözü 
47 47 100       

C- ÜRETİM 

MAKİNELERİ 
80 39 48,8 18 22,4   23 28,8 

Sürücütü Traktör 12       12 100 

Kar Rotatifi          

Tomruk 

Yükleyici 

İstifleyici 

4       4 100 

Kepçe Takılı 

Traktör 
1       1 100 

4x2 Traktör 5       5 100 

4x4 Traktör          

Kabuk Soyma 

Makinesi 
         

Kamyon 1       1 100 

Motosiklet 57 39 68,4 18 31,6     

Kar Bıçağı          

Hava Hattı          

 

3.Teşkilat Yapısı 

Bölge müdürlüğümüz Bölge Müdürü, 3 Bölge Müdür yardımcısı, 15 Şube müdürlüğü, 15 

Kadastro Komisyonu, 4 Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisliği, 4 Amenajman 

Başmühendisliği, Fidanlık Müdürlüğü, Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü, 13 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 73 Orman İşletme Şefliği, 14 diğer şeflik 

ve bunlara bağlı teknik ve idari personelle faaliyetler yürütülmektedir. 
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4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

         Bölge Müdürlüğümüz birimlerinde kullanılan donanım bilgileri aşağıda cetvel halinde 

sunulmuştur.  

DONANIM NİTELİĞİ BİRİMİ ADET 

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR ADET 450 

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ADET 90 

YAZICI ADET 420 

FOTOKOPİ MAKİNESİ ADET 35 

FAX ADET 21 

TELEFON ADET 230 

SUNUCU ADET 1 

PROJEKTÖR CİHAZI ADET 13 

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ ADET 1 

PLOTHER ADET 1 

         

        Bölge Müdürlüğümüz tüm birimlerinde , Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin 

yürütülkmesine yeterli tüm donanım mevcuttur. Bu konuda herhangi bir eksik yoktur. 

Teknoloji sürekli geliştiği için zamanla kullanılan donanımında yenilebnmesi gerekmete bu 

manada ihtiyaç oluşmaktadır 

5. İnsan Kaynakları           

Bölge Müdürlüğümüzde 2322 Personel çalışmaktadır. Bunlar 705 Memur, 1617 İşçi 

kadrosundadır. İşçilerimizin  945’i  kadrolu, 672’sı geçici işçi statüsündedir. Bölge Müdürlüğümüzde 

1 Bölge Müdürü, 3 Bölge Müdür Yardımcısı ve 15 Şube Müdürü, 13 Orman İşletme Müdürü, 1 

Orman Fidanlık Müdürü ve 1 Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi Müdürü görev yapmaktadır. 

Bölge Müdürlüğümüz merkezinde 4 Adet Orman Amenajman ve Denetim Başmühendisi ile  4 ekipten 

oluşan Amenajman Başmühendisliği bulunmaktadır. 15 Kadastro Başmühendisliğinden 13 Kadastro 

ekibi faal olup, 2 Kadastro ekibi personel eksikliği nedeniyle gayri faal durumdadır. 

2012 Yılında açıktan atama yoluyla 12 Memur, 1 Kadrolu İşçi, 149 Geçici işçi alınmıştır. 

Yıl içerisinde 14 Memur, 50 Kadrolu İşçi, 14 Geçici İşçi emekli olmuştur 
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖREV YAPAN TÜM PERSONELİN DAĞILIMI 

Personel Türü Adet % 

MEMUR 705 30 

DAİMİ İŞÇİ 945 41 

MEVSİMLİK İŞÇİ 672 29 

TOPLAM 2322 100 
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖREV YAPAN MEMURLARIN 

MESLEKLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

Meslekler Adet % 

Orman Mühendisi 262 37 

Diğer Mühendis ve Mimar 31 4 

Doktor 1 - 

Avukat 14 2 

Muhasebeci 12 2 

Tekniker ve Teknisyen 53 8 

Orman Muhafaza Memuru 157 23 

Bilgisayar İşlt. V.H.K.İ 101 14 

Diğer Memur ve Personel 74 10 

TOPLAM 705 100 
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖREV YAPAN MEMURLARIN ÖĞRENİM 

DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI 

Öğrenim Durumu Adet % 

Yüksek Lisans 15 2 

Lisans 321 46 

Ön Lisans 113 16 

Lise 172 24 

İlköğretim 84 12 

TOPLAM 705 100 
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖREV YAPAN MEMURLARIN YAŞ 

DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI 

Yaş Aralığı Adet % 

20-29 49 7 

30-39 141 20 

40-49 291 41 

50 ve üzeri 224 32 

TOPLAM 705 100 
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖREV YAPAN MEMURLARIN CNSİYET 

DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI 

Cinsiyet Adet % 

Erkek 589 84 

Bayan 116 16 

TOPLAM 705 100 
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖREV YAPAN MEMURLARIN HİZMET 

SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI 

Yıl Adet % 

0-10 135 19 

11-20 168 24 

21-30 289 41 

30 ve Üzeri 113 16 

TOPLAM 705 100 
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6. Faaliyet Alanları, Sunulan Ürün ve Hizmetler                          

24 Ocak 2011 tarih ve 27825 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Orman Genel 

Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğine göre;    

Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürünün yönetiminde 3 Bölge Müdür Yardımcısı ve 

aşağıdaki Ana ve Yardımcı Hizmet Şube Müdürlükleri ile Bölgeye bağlı birimlerden meydana 

gelmekte ve ilgili yönetmelikte verilen görevleri yapmaktadır. 

04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 645 karar sayılı 

KHK ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname kapsamında Bölge Müdürlüklerine bağlı yeni şube Müdürlükleri görev tanımı 

henüz yapılmamış olmakla beraber taslak görev tanımları kapsamında olası görevler  

tanımlanmıştır.        

 a) Ana hizmet birimleri: 

1)   Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü 

2)   Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü 

3)   İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü  

4)   Silvikültür Şube Müdürlüğü 

5)   Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü 

6)   Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü  

7)   İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü 

8)   Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü 

9)   Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü 

10) Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlüğü  

11) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü 

 

b) Yardımcı hizmet birimleri: 

1)  Personel Şube Müdürlüğü 

2)  Mali İşler Şube Müdürlüğü 

3)  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü 

4)  Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 

 

c) Bağlı hizmet birimler: 

1)  Orman Kadastro Başmühendislikleri 

2)  Orman Amenajman Başmühendislikleri 

3)  Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

4)  Fidanlık Müdürlüğü 

3)  Orman İşletme Müdürlükleri 

 3-a) Ana hizmet birimleri: 

1) Kadastro ve mülkiyet şefliği 

2) Orman işletme şefliği 

3-b) Bağlı birimler: 

1) Koruma şefliği 

2) Elektronik ve haberleşme atölyesi şefliği 

3) Ormancılık mekanizasyonu eğitim şefliği 

4) Eğitim merkezi şefliği 

5) Bilgi ve iletişim teknolojileri şefliği 

6) Tamir atölye Şefliği 

7) Fidanlık Şefliği 

8) Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği 
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7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi                          

 Bölge Müdürlüğümüzün temel fonksiyonları, Bölge Müdürünün emri altında ana 

hizmet birimlerini oluşturan Şube Müdürlükleri, yardımcı hizmet birimlerini oluşturan Şube 

Müdürlükleri, bağlı hizmet birimleri olarak Orman Kadastro Başmühendislikleri, Orman 

Amenajman Başmühendislikleri, Uluslar arası Orman Yangınları Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 

Fidanlık Müdürlüğü ve İşletme Müdürlükleri ile birim amirlerinin sorumluluğunda 

yürütülmektedir.  

Orman Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanındaki amaç ve hedefleri 

gerçekleştirmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü olarak, Bütçe Uygulama talimatları 

doğrultusun da minimum masraf ile maksimum çıktıyı kazabilmek için azami gayret sarf 

edilmektedir. Bu yönde tüm teknik ve idari personel mesai mefhumunu dikkate almadan 

programlarımı gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır. 

 Yapılan çalışmalarda yürürlükteki mevzuata aykırı düşülmemesi ve kaynakların daha 

etkin olarak kullanmak üzere 6051 sayılı kanun gereğince yılda iki kez iç denetimler düzenli 

olarak yapılmaktadır.  İç Kontrol, 6051 sayılı Tamim esaslarına göre yapılmaktadır. İlgili 

heyetler kurularak altı aylık dönemler halinde yapılan denetimler sonucu hazırlanan Denetim 

Raporları Bölge Müdürlüğümüze gönderilmektedir.  

 Denetleme Heyetleri, denetlemede bulundukları İşletme Müdürlüğü ve İşletme Şefliği 

denetim defterine, denetimin yapıldığını ve denetimde görülen eksiklikleri işlemekte; bir 

önceki denetimde görülen eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığını bir sonraki denetimde 

öncelikle kontrol etmektedirler.  

 Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Cari faaliyet raporları aylık olarak Genel Müdürlük 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına sunulmaktadır.  

 Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili birimimizin bağlı olduğu mülki amir 

olan Valiliğimize dönem raporları, bilgilendirme raporları da hazırlanarak sunulmaktadır.  
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II- HEDEFLER 

 

Bölge Müdürlüğümüz, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatı olduğundan 

Orman Genel Müdürlüğünün hazırladığı 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik plandaki amaç 

ve hedeflere ulaşmak için kendisine verilen görevleri yerine getiren bir kurumdur. 2012 

yılında verilen program ve bütçe imkanları dahilinde Orman Genel Müdürlüğü stratejik 

planında belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için aşağıdaki faaliyetleri yapar. 

1. Ormanların Korunması 

ORMANLARI, ORMAN SAYILAN YERLERİ VE BU YERLERDEKİ BİYOLOJİK CEŞİTLİLİĞİ, HER 

TÜRLÜ BİYOTİK VE ABİYOTİK ZARARLILARA KARŞI KORUMAK 

Ormanların Yangınlara Karşı Korunması 

Hedef 1.1: Orman yangınlarıyla mücadele de önleyici tedbirler artırılacak, yangınla mücadele 

organizasyonu güçlendirilecek ve bu kapsamda yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk 

müdahale süresi 15 dakikaya indirilecektir. 

Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele 

Hedef 1.2: Orman zararlılarıyla mücadele kapasitesi artırılacak; bu kapsamda mekanik, 

biyolojik ve biyoteknik mücadele oranı % 90’a çıkarılacaktır. 

Orman Suçlarının Azaltılması 

Hedef 1.3: Ormanlara yönelik olumsuz insan müdahalelerine karşı alınacak önleme tedbirleri 

artırılacak ve bu kapsamda işlenen orman suçlarının sayısı her yıl % 2 oranında azaltılacaktır. 

Orman Alan ve Sınırlarının Korunması 

Hedef 1.4: 2014 yılı sonuna kadar bütün ormanların sınırlandırma ve kadastro işlemleri 

bitirilecektir. Kadastrosu bitirilen ve kesinleşen ormanların tapuya tescil işlemleri 

tamamlanacaktır. 

Orman Alanlarında Biyoçeşitliliğin Korunması 

Hedef 1.5: Bu alanlar düzenli olarak izlenecek ve korunması gerekenler koruma altına 

alınacaktır. 

Orman Ekosistemlerinin Sağlığının İzlenmesi 

Hedef 1.6: Orman ekosistemlerinin sağlığı izlenerek bilgiler Ulusal Odak Merkezine 

gönderilecektir.  

Ormancılık Alt Yapısının Güçlendirilmesi 

Hedef 1.7: Bütçe imkanları dahilin de yeni orman yolları tesis edilecek, geçmiş yıllarda 

yapılan mevcut yolların iyileştirilmesini sağlamak için her yıl % 3 oranında orman yolu 

standart hale getirilecektir. 

2. Ormanların Geliştirilmesi 

MEVCUT ORMANLARI GELİŞTİRMEK, VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK VE ALANLARINI 

GENİŞLETMEK 

Orman Bakım Tedbirlerinin Artırılması 

Hedef 2.1: 2014 yılı sonuna kadar verimli ormanların iyileştirilmesine ve verimliliğinin 

artırılmasına yönelik silvikültürel bakım tedbirleri  % 10 artırılacaktır. 

Bozuk Ormanların Rehabilitasyonu 

Hedef 2.2: Bütçe programları çerçevesinde bozuk orman alanları rehabilite edilerek verimli 

hale dönüştürülecektir. 

Ormanların Gençleştirilmesi 

Hedef 2.3: Amenajman Planlarında dikte edilen sahalarda doğal ve yapay gençleştirme 

çalışması yapılacaktır. 
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Ormanlarda Kalite ve Verimliliğin Artırılması 

Hedef 2.4: Piyasa taleplerine uygun ürün elde etmek üzere; bütçe ile verilen budama 

programları gerçekleştirilecektir. 

3. Orman Kaynaklarından Faydalanma 

ORMANLARIN ÜRETTİĞİ MAL VE HİZMETLERDEN TOPLUMUN GELİŞEN VE DEĞİŞEN 

BEKLENTİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE KARŞILAMAK, ORMANLARDAN ÇOK YÖNLÜ VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE FAYDALANMAK 

Piyasa Talebine Uygun Üretim 

Hedef 3.1: Ormanların üretim gücü dikkate alınarak, piyasanın taleplerinin en yüksek 

seviyede ve kalitede karşılanması amacıyla Endüstriyel odun üretiminde verimlilik % 84’e 

çıkarılacak, müşteri talep anketleri yapılarak müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.  

Üretim Maliyetlerinin Azaltılması, Dikili Satışın Yaygınlaştırılması 

Hedef 3.2: Üretimde verimliliğin artırılması ve maliyetlerinin azaltılması amacıyla dikili satış 

sistemi yaygınlaştırılacak ve bu kapsamda 2014 yılı sonuna kadar toplam odun üretimi 

içerisindeki dikili satış payı %50’ ye çıkarılacaktır. 

Odun Dışı Orman Ürünlerine Yönelim 

Hedef 3.3: Odun dışı orman ürünlerinin (ODOU) potansiyeli tespit edilerek, faydalanma 

düzenlenecek ve plan döneminde ekonomik öneme sahip (ODOU) ürün çeşit ve miktarı % 25 

oranında artırılacaktır. 

Pazar ve Piyasaların Takibi 

Hedef 3.4: Talebe uygun üretim-pazarlama yapabilmek için piyasaların takibine yönelik yılda 

en az 2 defa piyasa analizleri yapılacaktır. 

4. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAYA, DAHA HIZLI VE KALİTELİ HİZMET 

SUNMAYA VE BELİRLENEN STRATEJİK AMACLARA ULAŞMAYA YÖNELİK KURUMSAL GELİŞİMİ 

SAĞLAMAK 

Yönetim ve Organizasyon 

Hedef 4.1: Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde Bölge Müdürlüğünün organizasyon yapısı, 

iş süreçleri ve norm kadro çalışmaları gözden geçirilecek, iç kontrol sistemi kurulacaktır. 

Çalışan ve Müşteri Memnuniyetinin Artırılması 

Hedef 4.2: Müşteri ve çalışanların memnuniyet oranı her yıl % 2 oranında artırılacaktır. 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

Hedef 4.3: Bölge Müdürlüğünün sahip olduğu insan kaynakları sürekli geliştirilecek, 

eğitimlerle personel kalitesi yükseltilecektir. 

Mali Yapının Güçlendirilmesi 

Hedef 4.4: Bölge Müdürlüğünün finansman yapısı güçlendirilecektir. 

Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi 

Hedef 4.5: 2014 yılı sonuna kadar Bölge Müdürlüğünün merkez ve İşletme Müdürlüklerinde 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin alt yapısı tamamlanacak ve yönetim bilgi sistemi 

kurulacaktır. 

Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri 

Hedef 4.6: Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri tanıtılacak, toplumun ormanlar ve ormancılıkla 

ilgili konularda sürekli bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

  
Planlama Çalışmaları: 

Bilindiği üzere tüm ormancılık faaliyetleri 10 yıl için düzenlenen ve yıllık olarak uygulanan 

amenajman (işletme) planlarına göre yürütülmektedir. Buna göre Bölge Müdürlüğümüzde 

bulunan 73 adet orman işletme şefliğinin amenajman planlarının her yıl 1/10’ luk kısmı 

bünyemizde bulunan başmühendisliklerce ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama mantığına 

göre ormanların gördüğü fonksiyonlara göre planlanmaktadır.2012 yılında da yaklaşık 100 

bin hektar ormanlık alanın (Antalya ve Kumluca) amenajman planı yenilenmiştir. Dolayısıyla 

2006 yılında başlanılan bu dönüşümlü planlama takvimi hiçbir aksamaya meydan verilmeden 

tam bir performans içinde yürütülmektedir. 

 

Kadastro ve Mülkiyet Çalışmaları:   

Bakanlık Makamının 15.11.2011 tarih ve 11 sayılı oluru ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 

bünyesinde mevcut olan “Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü” birimi kapatılmış 

ve bu birim tarafından yürütülen görevler Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğüne 

verilmiştir.2012 yılı sonu itibariyle yapılan çalışmalarla orman kadastro alanının 830.000 

hektarı tapuya tescil edildi. Antalya ormanlarının %'93 nün kadastrosu tamamlandı. Henüz 

tescil edilmemiş ormanların tescili ile orman haritalarının yapımından dolayı hatalı tescil 

edilmiş ormanların hatalı tescillerinin düzeltilmesi iş ve işlemleri, TKGM ile OGM tarafından 

imzalanmış olan 15.01.2013 tarihli “Uygulama Talimatı” kapsamında yapılacak çalışmalar ile 

2014 yılı sonu itibarı ile tamamlanması hedeflenmektedir. 

Antalya Ormanları Kadastro Durumu (Ha) Tescil Durumu (Ha) 

Toplam 

Ormanlık 

Alan 

Toplam 

2/B 

Alanı 

Kadastrosu 
Orman 

Alanı 
2/B Alanı 

Tamamlanan Yapılacak 

1.300.000 44.500 1.210.000 90.000 830.000 44.000 

   %100 %100 %93     %7 % 69     %99 

 

 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü olarak, orman kadastro çalışmalarında 2013 yılı ve 

sonraki yıllardaki hedeflerimiz; 

a) Fenni hatalı 355 adet birimdeki fenni hataların giderilmesi, tescilsiz ormanların tescilinin 

sağlanması, hatalı tescillerin düzeltilmesi, 

b) Henüz 2/B madde uygulaması yapılmamış olan 64 adet birimde 2/B uygulama işlerinin 

tamamlanması, 

c) orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılmamış 21 adet birimde orman kadastrosu ve 2/B 

işlerinin tamamlanmasıdır. 

 

İşletme ve Pazarlama Çalışmaları: 

2012 Yılı üretim programı bütçe ile 780.000 m3 verilmiş olup 937.152 DKGH m3 olarak 

gerçekleşmiştir. 
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Ürün Cinsi Program (m3) Gerçekleşme (m3) Gerçekleşme (% ) 

Damga 780.000 937.152 120 

Tomruk 
270.000 

284.426 105 

Tel Direk 
2.000 

904 45 

Maden Direk 
42.700 

53.926 126 

Sanayi Odunu 
50.300 

25.092 50 

Kâğıtlık Odun 
110.000 

76.543 70 

Lif-yonga 
135.000 

190.914 141 

Toplam Endüstriyel Odun 
610.000 

631.916 104 

Yakacak Odun(ster) 
225.000 

246.577 110 

 

Silvikültür Çalışmaları: 

Bölge Müdürlüğü olarak 2012 yılı Silvikültürel Faaliyet Programlarından olan, Tabii 

Gençleştirme programının %99’unu, Gençlik Bakımı programının %93’ünü, Gençlik Koruma 

Programının %61’ini, Sıklık Bakımı programında bulunan, Silvikültür Ödenekli Sıklık 

Bakımı programının %70’ini, Üretim Ödenekli Sıklık Bakımı programının %65’ini, Budama 

programının %16’sını, Ormanların Rehabilitasyonu programında bulunan Silvikültür 

Ödenekli Rehabilitasyon programının %74’ünü, Üretim Ödenekli Rehabilitasyon programının 

%113’ünü, Sun’i Gençleştirme programının %97’sini, Kültür Bakımı programının %92’sini, 

Kültür Koruma programının %72’sini, YARDOP programının %56’sını (Gerçekleşme 

yüzdesinin düşük olması YARDOP Projelerinin 2 yıllık olmasından kaynaklanmaktadır.) 

gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Orman İşletme Şeflikleri tarafından 674.100 adet Kızılçam, 40.000 adet Karaçam, 

339.502 adet Sedir, 3000 adet Fıstıkçamı, 23.080 adet Ardıç, 33.130 adet Harnup, 105.450 

adet Diğer ibreli, 72.475 adet Diğer yapraklı olmak üzere 1.290.737 adet fidan dikilmiştir. 

Yine aynı çalışma sahalarına 8.406 Kg. Kızılçam, 200 Kg. Karaçam, 11.380Kg. Sedir 

tohumu olmak üzere toplam 19.986 Kg. tohum kullanılmak üzere Tohum ekimi 

yapılmıştır.Ayrıca Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde kurulan 

fidanlıklarda 3.500 adet kaplı Karaçam, 3.010 adet kaplı Sedir, 19.040 adet kaplı Fıstıkçamı, 

11.010 adet kaplı Meşe, 22.260 adet kaplı Harnup, 14.005 adet kaplı Diğer ibreli, 39.342 adet 

kaplı Diğer yapraklı olmak üzere toplam 112.167 adet fidan üretilmiştir. 
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Orman Zararlıları ile Mücadele Çalışmaları: 

Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ana amacı, ormana zarar veren 

her türlü zararlıdan ormanların korunmasını sağlayacak  faaliyetleri organize etmek ve 

denetlemektir. 

Buna gore 2012 yılında Orman Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan ormanlık 

alanlarda 247 adet kesme,44 adet nakil,34 adet bulundurma,3 adet sarf,98 adet açma,109 adet 

işgal ve faydalanma,53 adet otlatma ve 5 adet av suçu işlenmiş olup faili tespit edilenler 

hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur.  

Koruma faaliyetleri 331 adet norm kadroya karşılık % 47 doluluk oranı olan 155 adet 

Orman Muhafaza Memuru ile yapılmaya çalışılmaktadır.   

 2012 yılında ormana zarar veren böceklerle mücadele kapsamında; 2250 hektar sahada 

biyoteknik mücadele, 1450 hektar sahada mekanik mücadele ve 4650 hektar sahada ise 

biyolojik mücadele yapmıştır.  

Ormana zararlı böceklerle biyolojik mücadele için 3000 adet suni kuş yuvası ormana 

asılmış ve bununla etçil kuş popülâsyonunu çoğaltılarak ormana zarar veren tırtılların imhası 

amaçlanmıştır. Çam kese böceğini yiyen bir parazit olan Calosoma sycophanta böcek 

türünden 31265 adet ve Sedir kabuki böceğini yiyen Thanasimus formicarius böcek türünden 

200 adet üretip ormana salmıştır.  

 

İnşaat-İkmal Çalışmaları: 

Ormanların, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması 

faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan alt yapılar 

ihale ve kendi  araç ve ekipmanlarımız ile yapılmaktadır. 

Bu tür faaliyetlerden; yol, bina, tesis yapımı ile bakım ve onarıma ait işler yıllık 

programlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bunların inşasında çevreye olan zararlarının 

minimum ölçüde tutacak şekilde özel yöntemlerle yapılması ayrı bir önem taşımaktadır. 

34 Adet hizmet binasının, 15 tanesi İlçe merkezinde bulunmaktadır. İşletme 

Müdürlüklerimizde 517 adet lojman bulunmakta ve personelimiz aileleri ile birlikte 

yararlanmaktadır. 129 adet hizmet vasıtası, 210 adet koruma ve iş makinesi ve 80 adet Üretim 

makineleri bulunmaktadır.  

Ormancılık hizmetlerinin aksamaması için 2012 yılı yatırım ve cari giderler, program 

dâhilinde yaptırılmış ve uygulamada mevcut kanun, tebliğ ve tamimler dâhilinde ekonomik ve 

verimli bir şekilde uygulamalara devam edilecektir. 

Bölge Müdürlüğümüze 2012 yılı içerisinde mali yılı bütçesiyle Bina ve Makine 

Teçhizat alımlarından toplam 5.262.000,00 TL. ödenek verilmiş olup; yıl sonu harcaması 

4.861.809,24 TL. olurken, bütçe harcamasının yıl sonu bütçesine oranı ise % 92,39 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Yol Yatırım ve Cari gider uygulamalarından ise toplam 5.298.824,00 TL. ödenek verilmiş 

olup; yıl sonu harcaması 4.256.410,22 TL. olurken, bütçe harcamasının yıl sonu bütçesine 

oranı ise % 80,33 olarak gerçekleşmiştir. Ödenek dâhilinde işler gerçekleştirilmiştir. 

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara uygun olarak tüm yol ve bina inşaatlarının ihalelerine ,yapı 

denetimlerine ve  Geçici ve Kesin Kabul Komisyonlarına da Şubemizden birer teknik eleman 

görevlendirilmiştir. 

İhaleler mevzuatlara uygun olarak yapılmıştır. Uygulama aşamasında ise Yapı 

Denetim elemanları sık sık yol inşaatlarını, sanat yapılarını Üst Yapılarını ve bina inşaatları 

ile YARDOP projesi kapsamında yapılan işleri denetlenmiştir. 
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Ödenekler yerinde kullanılmış ve aşım yapılmamıştır. Plan ve program dahilinde 

işlerin yapıldığı, Üretim ve iş makinelerinin görevlendirildiği yerde, emirlenen işlerde 

çalıştırıldığı, arıza tespit formu ve yedek parça ikmali talimatlara göre yapılmaktadır. 

2013 yılında ise Yapı denetim ve kabul komisyonlarında görevli personelimiz yapılan 

çalışmaları, program ve ödenek dâhilinde, işin tekniğine uygun olarak yaptırılması 

konusunda, çalışmalarına devam edecektir. 

 

İzin-İrtifak Çalışmaları: 

 

Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 6831 Sayılı Orman Kanunun 16, 17/3 ve 18. 

Maddeleri gereği mülkiyeti Devlet Ormanı olan sahalar içerisinden izinler verilmektedir. 

6831 Sayılı Orman Kanunun 16. maddesi gereği; Devlet Ormanları sınırları içerisinde 

maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyetleri için zorunlu tesis, yol, enerji, su, 

haberleşme ve altyapı tesislerine verilecek izinler verilmektedir. 

6831 sayılı Orman Kanunun 17/3. maddesi gereği; orman sınırları içerisinde 

Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, iletişim panosu, su, atık su, su kuyusu, kaptaj, su isale 

hattı, su dolum tesisi, petrol, doğal gaz, alt yapı, katı atık bertaraf ve düzenleme tesislerinin, 

baraj, gölet, sokak, hayvanları bakımevi ve mezarlıkların, Devlete ait sağlık, eğitim ve spor 

tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın ve yine Devlete ait üniversitelere Devlet 

Ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde 

izinler verilmektedir. 

6831 sayılı Orman Kanunun 18. maddesi gereği; Orman Sınırlarına Dört Kilometreye 

Kadar Olan Sahipli Araziler Üzerinde; Hızar-Şerit Testere Atölyeleri, Katran, Kömür, 

Terebentin, Sakız, Kireç Vb. Ocakların Açılması ile Balık Üretme Tesislerinin Kurulması 

İzinleri verilmektedir. 

Buna göre; 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağaçlandırma Çalışmaları: 

2003 yılında 2.559.000 adet fidan üretirken, 2012 yılında üretilen fidan  sayısını  

4.903.600 adete  ulaşmıştır. Son yıllarda yöresel talep dikkate alınarak Harnup ve Defne 

üretimine ağırlık verilmektedir.  Ayrıca Akseki orijinli kestane üretilerek yerel köylülere 

dağıtıldı. Ağaçlandırma  Seferberliği çerçevesinde  2008-2012 yılları arasında Ağaçlandırma 

ve Erozyon Kontrolu Seferberliği kapsamında 49.526 hektar alanda çalışma yapılarak 16. 

Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 1.164.425 Ha Devlet Ormanı mevcuttur. Bu 

Devlet Ormanları içerisinde kamu yararı ve zarureti olması sebebi ile ; 

1-2002-2012 yılları arası 796 adet müracaata karşılık 1652 Ha sahada Maden sahaları 

izne konu ederek gerek yerli halkın ihtiyacına gerekse ihracata katkı sağlanmasına vesile 

olduk. 

2-2002-2012 yılları arasında 1813 adet müracaata karşılık 6626 Ha alanda 6831 sayılı 

Orman Kanunun 17/3 maddesi gereği bedelli ve bedelsiz izinler verilerek gerek Devlet 

yatırımlarına gerekse halkın ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olduk. 

3-2002-2012 yılları arası 27 adet müracaata karşılık 24 Ha alanda 6831 sayılı Orman 

Kanunun 18. maddesi gereği Balık üretim tesis izinleri verilerek yerel halkın ihtiyacının 

karşılanmasına katkı sağladık. 
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427.562 adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 

 2012 yılında 1.970.737 adet fidan dikildi,Akseki, Gündoğmuş ve İbradı İlçelerinde 

köylülere 38.000 adet  badem 5.000 adet ceviz ağacı dağıtıldı.  Kamu kurum ve kuruluşuyla 

ağaçlandırma çalışması yapıldı, Okul bahçeleri,Hastane bahçeleri, Köy mezarlıkları, Camiler, 

Kur’an kursu bahçeleri, Kadınlar ormanı, Şehir mezarlıkları, Köy yolları, ağaçlandırmalar için 

11.000 adet fidan dikildi,5.000 adet yeşil bir çevre için vatandaşlara fidan dağıtıldı.2012 

yılında diğer kamu kurum ve kuruluşları tafından 429 hektar  alanda 192.761 adet fidan 

dikilmiştir. 

 

Orman-Köy İlişkileri Çalışmaları: 

Amacımız, ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine 

ulaşmak üzere Devlet Ormanları içinde ve bitişiğinde yaşayan köy kalkının kalkındırılmasına 

katkıda bulunmak ve ormanlara olabilecek baskıyı azaltmak için orman köylülerine, 

kooperatiflere, ilçe kalkınma planları dahilinde  projeye dayalı olarak sosyal ve ekonomik 

kredi ve yardımları sunmaktır. 

2003-2012 yılları arasında 1668 aileye sosyal ve ekonomik kalkınma projeleri 

karşılığında 10.516.626 TL kredi desteği sağlandı. 

2012 yılında 9 aileye Süt Sığırcılığı projesi,42 aileye Seracılık projesi,14 aileye Kültür 

Mantarcılığı projesi olmak üzere toplam 65 aileye kredi desteği sağlanmış olup, 931.741 TL 

kredi dağıtılmıştır. 

 

Orman Yangınları İle Mücadele Çalışmaları: 

 

Bölge Müdürlüğümüz dâhilinde 2012 yılında 213 adet orman yangın çıkmış 652 

hektar orman alanı yanmıştır. Bölge Müdürlüğümüzde çıkan yangınlar incelendiğinde Mayıs-

Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında orman yangınlarında artış görülmektedir. 

 2012 yılında kırsal alanda 62 adet yangın çıkmış 89 hektar alan yanmıştır. Yıllardır 

orman içi ve orman kenarı köy, kasaba, belde ve İlçelerde ormanlarla iç içe yaşayan 

vatandaşlarımızın problemleriyle yüz yüze olan Orman Genel Müdürlüğü mensupları orman 

yangınları yanında ülkemizde sahipsiz durumda olan Kırsal Alan Yangınlarının 

söndürülmesinde kendisini görevli addetmiştir. Bu mücadelelerde; 

 49 adet Gözetleme Kulesinde 24 saat ormanlar gözetim altında bulundurularak, 

 33 adet Telsiz ve Santral haber merkezlerimizde 24 saat haberleşme 

sağlanarak, 

 1044 adet işçi, yer ekibi, arazöz ekibi, helikopter ekibi olarak çalıştırılarak, 

 4 adet helikopter (1 adedi OGM Helikopteri, 3 adeti genel maksat amaçlı 

kiralık) 1 adet  kiralık anfibik yangın söndürme uçağı   

 97 adet arazöz, 30 adet su ikmal aracı , 47 adet ilk müdahale aracı 24 saat hazır 

bulundurularak hizmet vererek, 
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 14 adet dozer, 7’si İdaremize ait 2 adedi kiralık toplam 9 adet treyler, 11 adet 

greyder ile 2012 yılı yangınlarına müdahale edilmiştir.  

 

 2012 yılında helikopterlerin de su alabildiği havuz yapım faaliyetleri 

sürdürülmüş, 175 adet olan yangın havuzu ve su toplama çukuruna ilaveten 10 

adet daha su toplama çukuru yapılarak toplam sayı 185 adet olmuştur.  

 

2012 yılında da yangınla mücadelede eksik olan görevli personel konusunda hizmet 

alımı yapılmış olup; istihdam edilen bu işçilere Halk Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda 

yangınla mücadele konusunda eğitimler verilmiştir. 6800 orman köylüsü, 1500 öğrenci ve 

askeri birliklere de eğitim ve bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır. 

 Orman yangınlarının çıkış nedenleri incelendiğinde yaklaşık %  97’lik bir kısmının 

çıkış nedeninin insan kaynaklı olduğu görülmektedir. Özellikle orman köylerinde yaşayan 

ailelerle, bunların ilköğretim çağındaki çocuklarına orman sevgisi ve bilincinin kazandırılması 

ve orman köylüsüne, ormanların işlevini ve önemini anlamaları adına eğitim ve 

bilinçlendirmeyle pek çok orman yangınının çıkma sebebini ortadan kaldırabilecektir. 

Odun Dışı Orman Ürünleri İle İlgili Çalışmalar: 

Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde  bu güne kadar halkımızın sosyal, kültürel ve 

rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruluşu gerçekleştirilen 3 adet Şehir Ormanı 

(Kent Ormanı), 135 C tipi Günübirlik Piknik Mesire Alanı kuruluşu yapılarak hizmete 

sunulmuştur. 

Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde bulunan, ekonomik değer taşıyan odun dışı orman 

ürünlerinin hasılat planları çerçevesinde üretimi gerçekleştirilmiş olup; başta Defne, Kekik, 

Adaçayı olmak üzere üretimi yapılan odun dışı orman ürünlerinden 2012 yılı içerisinde 

toplam 150.212 TL gelir elde edilmiştir. 

2012 yılı programı dâhilinde Akseki Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde “Herse Bal 

Ormanı” ve Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde “İmecik Susuz Bal Ormanı” 

projesi hazırlanarak Bal Ormanı kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığınca; ülkemizdeki biyolojik çeşitliliğin kayıt 

altın alınmasına, türlerin sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik olarak hazırlanan 

Biyolojik Çeşitlilik ve Odun Dışı Orman Ürünleri Veri Tabanı Projesi  (BİYOD) veri tabanına 

Şube Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca arazi çalışmalarında tespit edilen 94 adet bitki türü 

teşhis edilmiş ve 210 adet fotoğrafla birlikte giriş işlemi tamamlanmıştır.  

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan, TÜBİTAK 

tarafından desteklenen, dünyada sadece Kaş İlçemizde yayılış gösteren ve nesli ciddi tehdit altında 

olan “Kaş orkidesi (Ophrys Lycia) Koruma ve Eğitim Projesi ”ne ilişkin arazi ve eğitim çalışmalarının 

proje faaliyet takviminin 2012 yılı programında yer alan bölümü Şube müdürlüğümüzce 

tamamlanmıştır. 
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Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK), Antalya Orman Bölge 

Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile 

2012 yılında hazırlanan ve Antalya İli’nde yayılış gösteren kritik olarak tehlike altındaki beş bitki türü 

üzerinde koruma ve eğitim çalışmalarını içeren “Antalya’nın Beşi Bir Yerde” Projesi şube 

müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yürütülmeye başlanmıştır. 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Çalışmaları: 

2012 yılında hızla devam eden çalışmalarımıza 2013 yılında mevcut donananım ve 

yazlımın iyileştirilmesi, personelin teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi yanında, 

tüm işletmelerin de genel müdürlük ağına dâhil olması, EBYS ‘ne tüm birimlerde geçilmesi 

ve elektronik imzaların tüm birimlerde kullanılmaya başlaması, geoportalın tüm birimlerin 

veri girişi için düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir. 

        Bölge Müdürlüğümüz tüm birimlerinde , Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin 

yürütülkmesine yeterli tüm donanım mevcuttur. Bu konuda herhangi bir eksik yoktur. 

Teknoloji sürekli geliştiği için zamanla kullanılan donanımın da yenilenmesi gerekmete bu 

manada ihtiyaç oluşmaktadır.Kapasitemiz, Bölge Müdürlüğümüzin şu anki ihtiyaçları için 

yeterli olup, ileride ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar için mutlaka çözüm üretilecektir. Ortaya 

çıkabilecek yeni ihtiyaçlarda, sorunlara çözüm getirebilecek,  yeterli teknik bilgi ve donanıma 

sahiptir. 

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler: 

Amacımız; tüm ormancılık faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesine 

yönelik tedbirlerin alınarak halkın desteğinin sağlanmasıdır. Zira halkın ortak değerleri olan 

ormanlar tabiata açık işletmelerdir. Kurumun işletme üzerine faaliyetlerinde halk desteğinin 

önemi büyüktür. Bu manada halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam 

edilecektir. Bu kapsamda 2012 yılında;  

Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarından 

oluşan ekipler tarafından orman içi köy okullarında ve köy kahvelerinde ormanların 

tanıtımına yönelik eğitimlerde 6800 vatandaşa bilgi verildi. - Sincap Çocuk Tiyatrosu 

tarafından 13 işletme müdürlüğünde 30 okulda (anaokulu ve ilköğretim okulu) 6790 

öğrenciye gösteri yapılmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzce Antalya’da düzenlenen meslek içi eğitim ve seminerlerde 35 

adet eğitimde 4411 personelin katılımı sağlanmıştır. 

Yerel ve ulusal medyada ormancılık teknik faaliyetleri kamuoyuna tanıtılmıştır. 

Yılbaşından önce “ Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim” kampanyası düzenlenerek 

halka 50 000 adet ücretsiz fidan dağıtılması sağlanmıştır. 

“Okullar Hayat Olsun” projesi çerçevesinde ilçelerdeki İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri ile ortaklaşa belirlenen 55 adet okulda 166 dekar alanda 3100 adet fidan 

dikimleri gerçekleştirildi, ayrıca aynı okullara 4 adet kameriye ve 85 adet oturma bankı 

verilmiştir. İlköğretim okullarında başarılı öğrencilere “Bu Kitap Bizim” adlı şiir, 

kompozisyon ve resimlerden oluşan bir kitap bastırılarak okullara 10 000 adet dağıtılmıştır. 
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Sivil Savunma Çalışmaları: 

Bölge Müdürlüğü Sivil savunma hizmetleri Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından 3234 sayılı 

kanunda belirtilen ayrıntılı görevleri “ özel kanunda ve diğer kanunlarla gösterilen görevleri 

yapmaktadır.Bölge Müdürlüğümüz Sivil Savunma planı güncelleme çalışmaları yapılmış 

olup, 24 saat çalışma planı güncelleştirilmiştir. 
 

Fidan Üretim Çalışmaları: 

Fidanlık Müdürlüğümüzce 2012 yılında 4 milyon 300 bin adet değişik türlerde fidan 

yetiştirilerek dikimi için ilgili birimlere gönderilmiştir.2013 yılında ise performansını artırarak 

6 milyon 500 bin adet fidan üretmeyi hedeflemiştir. 

     

 

Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi: 

 

 

            

       

 Eğitim merkezinde, belirlenecek bir program çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde 

bilgi paylaşımı ve her düzeyde personelin eğitimi teorik ve uygulamalı olarak yapılacaktır.  

 

 

Antalya Nebiler ’de yapımı tamamlanan Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi, 

Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 

katıldığı “112 Tesis Açılış Merasimi” çerçevesinde yapılan canlı yayında 12.12.2012 günü hizmete 

açıldı. 
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Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri: 

3234 Sayılı Kanunun getirdiği esaslara göre hazırlanan "Orman Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği Görev Yönetmeliği" çerçevesinde faaliyet göstermektedir.  

Bölge Müdürlüğümüze bağlı tüm işletmelerde 5 tanesi merkez olmak üzere 

toplam 11 avukatımız görev yapmaktadır. Serik, Gündoğmuş, Kaş, Elmalı ve Korkuteli 

işletmelerimizde ise avukat bulunmamaktadır. Yine merkez işletmede 7 olmak üzere 

toplamda 21 dava personeli bulunmaktadır. 

 Tüm işletmeler dâhil olmak üzere devam eden toplam 2538 hukuk davası, 1742 

adet Ceza davası ve 60 adet icra dosyası bulunmaktadır. Yine tüm işletme 

müdürlüklerimizin kesinleşmiş ilama dayalı toplam 3.013.654.15 TL.- idare alacağı 

bulunmakta olup, yoğun dava trafiği az miktarda personelle yürütülmektedir. 

                                                            

A- Mali Bilgiler   

  1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

       Birimimiz Döner Sermaye ve Özel Bütçe olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.2012 

yılı sonu itibarı ile Döner Sermaye bütçesinden 97.490.622,25 TL gelirine karşı 

84.145.620,78 TL gider yapılarak 13.345.001,47 TL kar sağlamış, özel bütçeden ise 

46.371.697,24 gelire karşı 81.527.761,10 TL gider yapılarak 35.156.063,85 TL zarar 

gerçekleşmiştir. Ödeneklerin harcanmasında azami derecede tasarruf tedbirlerine gidilmiş 

olup, zorunlu olmadıkça ödenek aşımına gidilmemiştir.2012 yılında Döner Sermaye 

Bütçesinden toplam 87.163.858,00 ödenek verilmiş olup 84.544.041,72 TL harcama yapılarak 

%97 si gerçekleşmiş, özel bütçeden ise 84.370.144,57 TL ödenek verilmiş 81.527.761,10 TL 

harcanarak % 96,6 sı gerçekleşmiştir. 

2- Mali Denetim Sonuçları 

              Bölge Müdürlüğümüze bağlı 13 İşletme Müdürlüğünün 2012 yılı içerisinde 2 kez 

Mali işler Şube Müdürü ve İşletmeler Saymanı tarafından iç denetim yapılarak denetim ile 

ilgili hususlar işletmelerin iç denetim defterlerine yazılmıştır.              

Bölge Müdürlüğümüz Döner Sermayeli 13 İşletme müdürlüğümüz ile özel bütçe 

hesaplarımızın 2012 yılı 1. Altı aylık bölümü Sayıştay denetçileri tarafından denetlenmiş 

olup; 2012 yılı 2. Altı aylık denetimleri 20.01.2013-02.03.2013 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Denetim Raporunun 2. Dönem denetim sonucunda verileceği denetçiler tarafından 

belirtilmiştir. 

  B- Performans Bilgileri 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Yeniden yapılanmış olan taşra birimi bölge müdürlüklerimiz şube müdürlükleri ve diğer birimler 

olarak daha geniş bir yapıya kavuşturuluş ve bazı işler yeni kurulan birimlere aktarılmıştır. Bu 

çerçevede benzer ve ortak iş alanları olan birimler bir arada değerlendirilerek ilgili bölge müdür 

yardımcısı bünyesinde koordine edilmiş ve bu sayede işlerin daha verimli ve süratli gerçekleşmesi 

sağlanmıştır.  
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İdari ve mali işler bir birinden ayrılarak yeni birimler oluşturulmuştur. Personel ayrı bir birim olarak 

yapılanırken mali işler birimi de özel ve döner sermaye bütçesi ile ilgili tüm işlemleri 

gerçekleştirecek bir içyapıya kavuşturulmuştur. Yıl içerisinde bütçelere ait tüm ödenek hareketleri bu 

birimce yönetilmiştir. Aylık cetvellerle takip edilmiştir. 

Yıl içinde belirlenen bütçe ve yatırım programlarının belirlenmesi takvimine göre planlama birimince 

oluşturulan komisyon marifeti ile işletme müdürlüklerinin talepleri ve bütçe kapasiteleri yapılan 

toplantı ve değerlendirmelerle belirlenmiştir. Bu çalışma ile bölge müdürlüğü yatırım ve bütçe 

programları oluşturulmuştur. 

Yatırım programlarının aylık miktar ve parasal gerçekleşmeleri bir birim koordinasyonunda 

toplanarak genel müdürlük ve mülki idareye raporlanmıştır. Üçer aylık dönemde koordinasyon 

toplantıları gerçekleştirilerek durum değerlendirilmiştir. 

Bakanlığımızca bölgemizde gerçekleştirilen koordinasyon toplantıları ile ilimizdeki tüm kamu kurum 

ve kuruluşlarına çalışmalarımız sunularak onların talep ve beklentileri değerlendirilmiştir. 

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Bölge Müdürlüğümüzce tüm birim sorumluları ile aylık yapılan toplantılarda ve yıl 

içerisinde birimlere yapılan iş ziyaretlerinde bütçe ile belirlenen tüm program ve hedefler 

masaya yatırılarak mevcut durum ve yılsonu hedefleri taraflarca değerlendirilerek varsa 

aksama ve çalışmalarla ilgili talep ve sıkıntılar mahallinde çözümü yoluna gidilmiştir. Bu 

çalışma neticesinde yılbaşında belirlenen tüm hedefler önceki bölümlerde de detaylı olarak 

açıklandığı üzere programlar üzerinde gerçekleştirilerek çalışanlar için performansı yüksek 

bir yıl olmuştur. 

3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Faaliyet/sunulan hizmet ve performans bilgisinin toplanması, analiz edilmesi ve karar alma 

sürecine sistemli şekilde dahil edilmesi, kurumsal performansın izlenmesi bakımından 

oldukça önemli kabul edilmektedir. 

Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmaların çıktı ve sonuçlarına ilişkin verilerin elde 

edilmesi, yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi ve tüm raporlama 

süreçlerinde, birimlerden periyodik olarak alınan rapor, cetvel ve diğer dokümanlar 

kullanılmaktadır. 
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IV- KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1.Üstünlükler 

  

 Bölge Müdürlüğümüzün ilk kurulan Bölge Müdürlüklerinden olması ve 

teşkilatlanmasını daha önce tamamladığından bilgi birikim ve tecrübenin yüksek  olması.  

 Bölge Müdürlüğümüzün sınırlarının yaklaşık Antalya il hududuna oturması nedeniyle 

tek ildeki hareket kabiliyetinin daha seri ve etkinliğin fazla olması. 

 Bulunduğu coğrafi konum itibariyle biyolojik çeşitliliğin çok zengin olması ve birçok 

endemik bitkiyi barındırması. 

 Yine coğrafi konumdan kaynaklanan deniz seviyesinden 2000 rakıma kadar 

ormanların yayılış göstermesi ve ormanların gördüğü fonksiyonların çeşitliliğinin çok olması 

ve toplum ihtiyaçlarının bu çerçevede daha iyi karşılanabiliyor olması. 

 Tüm konularda ülkenin diğer bölgelerine ışık tutacak yetişmiş geniş bir teknik kadroya  

sahiptir. 

 İklim yönü ile yılın 12 ayı ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi imkanına 

sahiptir. 

 Fiziki şartlarının zorluğuna karşın geniş bir yol ağına sahip olması çalışmalarda 

verimliliği artırmaktadır. 

Ormanların %99’nun Devlete ait olması ve Devlet tarafından işletilmesi, dolayısı ile 

yetki ve sorumlulukların hemen tamamının Devlet orman teşkilatına verilmiş olması, 

Başta Anayasa olmak üzere güçlü bir hukuksal yapının varlığı,  

Bir buçuk asrı aşan kurum kültürü, bilgi ve deneyimi ile ihtisaslaşmaya sahip olması, 

Tüm yurt sathına yayılmış birimleri ile geniş ve güçlü bir Devlet orman teşkilatının 

varlığı, 

Orman yangınları ile mücadelede güçlü bir organizasyon yapısına sahip olması, yeterli 

araç, alt yapı ve haberleşme sistemlerinin varlığı, 
 

2.Zayıflıklar 

 

Bölge Müdürlüğümüzün bulunduğu iklim kuşağı itibariyle orman yangınlarına hassas 

bir bölgede bulunması, 

           Turizm bölgesi olduğundan arazi çok kıymetli ve kadastro problemleri olmaktadır. 

Bölge Toroslar üzerinde kurulduğundan yaylacılık ve  otlatmacılık sosyal problemlere neden 

olmaktadır. 

Politik ve sosyal baskıların yoğunluğu, 

Kurum hizmetlerinin en uç noktada sunumunda ve halkla ilişkilerde en çok görev 

verilen Orman Muhafaza Memuru’nun sayı ve eğitim açısından yetersizliği. 

 Çalışma şartlarına göre personelin özlük haklarının düşük kalması performans ve iş 

verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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3.Değerlendirme 

 

                      

Ülkemizin sahip olduğu orman kaynaklarının sürdürülebilir biçimde koruma-kullanma 

ilkesi ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde çağdaş bir anlayışla halkımızın istifadesine 

sunulması amacıyla, Ulusal Ormancılık Programına göre başta üniversiteler ve sivil toplum 

kuruluşları olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş ve halkın katkıları alınarak katılımcı bir 

anlayışla ormanları yönetmek hedefimizdir. 

 Bölge Müdürlüğümüz çalışma alanı olan ormanlar zor tabiat koşullarının hakim olduğu, 

ulaşımın zaman zaman mümkün olmadığı sarp, kırık yol ve ulaşım imkanlarının da sınırlı 

olduğu alanlardır. Ayrıca içinde ve kenarında çoğu ekonomik ve sosyal imkanlar açısından 

yetersiz insanlar yaşamaktadır. Bu durum yani ormanların topoğrafik özellikleri ve insan 

ilişkileri Bölge Müdürlüğümüz çalışmalarını engelleyici niteliktedir. Kurumun zayıflıkları 

genellikle kurumumuzun inisiyatifi dışındaki faktörlerdir. Ancak kurumumuzun avantajları 

çalışmalarımızdaki başarıyı etkileyen belirleyici unsurlardır. Kurumumuz zayıflıklar 

faktörlerinin ortadan kalkması nispetinde daha etkili ve başarılı olacaktır. 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü köklü bir kuruluşa sahiptir. Müdürlüğümüzün bağlı 

birimleri tüm İlçe, belde ve köylerde hizmet vermektedir. Kamu hizmetinin yerine 

getirilmesinde ve iktisadi işletmeciliğin yürütülmesindeki ihtiyaç ve sorun ve önerilerin 

başlıcaları şunlardır : 

 

1-Kurumumuzun yatırım ve cari faaliyet giderlerinin % 97’si ormanlardan elde edilen 

ürün gelirlerinden karşılanmaktadır. 2000 yılından itibaren orman yangınları ile mücadele 

harcamalarının büyük bir kısmının Özel Bütçeden karşılanması ile teşkilatımız rahatlamıştır. 

Ancak yeterli değildir. Orman yangınları ile mücadelede orman köylülerine aktivite 

kazandırılmalıdır. 

 2- Orman içinde ve kenarında yaşayan köylülerin büyük kısmı gelirini doğrudan veya 

dolaylı olarak ormancılık faaliyetlerinden sağlamaktadır.Orman köylüsüne istihdam sağlama 

hizmeti yükü turizm, tarım, halk eğitim kurumları ile sivil örgütlerin katılımı meslek 

edindirme ve istihdam temin etme, yönlendirme faaliyetleri ile çözülmelidir. 

 3- Ormanların korunması yangınla mücadele ve üretim ağaçlandırma ve orman bakımı 

işlerinde istihdam edilen Orman Muhafaza Memuru kadromuz çok yetersiz hale gelmiştir. 

Bölge Müdürlüğümüzde olması gereken Orman Muhafaza Memuru sayısı 349 dur. Buna 

karşılık %50 memurla bu hizmet görülmeye çalışılmaktadır. Şu anda eksik personelin 

tamamlanmasına acil ihtiyaç vardır. 

 4- Bölge Müdürlüğümüz özellikle orman yangınları ile mücadele kapsamında araç, 

tesis ve bina, ekipman olarak eksiklerini büyük ölçüde tamamlamıştır. Yeni ihtiyaçlar Bütçe 

kapsamında tamamlanacaktır. 
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 5- Bölge Müdürlüğümüzce planlanan orman yolu 15.000 km.dir. Bu güne kadar 9,841 

km. yol yapılmış 5,159 km. yol ekonomik nedenlerden dolayı yapılamamıştır. Bu yolların 

yapılması orman yangınları ile mücadelede büyük engel teşkil etmekte ayrıca üretim ve 

koruma, ağaçlandırma yatırımlarının gerçekleşmesini güçleştirmektedir. Birim fiyatların 

artırılarak bu tür yolların tamamlanması sağlanmalıdır. 

 6- Köyler arasındaki sınır ihtilafları ormancılık çalışmalarını önemli ölçüde 

engellemektedir. Ormancılık faaliyetlerinin zamanında yapılabilmesi için bu tür sınır 

anlaşmazlıklarının en kısa süre içinde çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

 7- Orman yangınları ile mücadelede geçmiş yıllarda olduğu gibi DSİ, Kara Yolları, 

Köy Hizmetleri ve İlimiz dâhilinde bütün belediyeler ile yapılan koordinasyon çalışmasının 

çok faydalı olduğu bu dayanışma ve destek hizmetin 2013 yılında da devam etmesi halinde 

yangınla mücadeledeki başarı yüzdemiz artacaktır. 

 8- Milli Eğitim, Müftülük gibi kurumlarımızla orman yangınlarına karşı halkın eğitim 

ve öğretime duyarlılığının artırılması için program ve koordinasyon yapılması. 

9- Turistik tesisler ve işletmecilerin kendi çevrelerindeki ormanların korunması, 

yangın ile mücadelesine ekonomik ve iş gücü olarak katkıda bulunulması günümüz şartlarında 

büyük önem arz etmektedir. 

 10- İlimiz dahilinde tüm yerleşim birimlerinin Mülki amirleri, Zabıta gücü olan 

birimler, Muhtarlıklar ve mahalli basın ve TV kuruluşları orman yangınları konusunda halkın 

uyarılması eğitilmesi ve daha dikkatli davranması konularında işbirliği yapılarak programların 

organize edilmesi, orman yangınlarının önlenmesi ve mücadelesinde çok önem taşımaktadır. 
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EKLER 

EK-1: İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol 

sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını 

bildiririm.  

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.  

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 

 

(ANTALYA-25.02.2013)              

 

                                                                                                         Ali GÖKÇÖL 

                    Bölge Müdürü 

                           İMZA 
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Ek-2:  Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek 

üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve 

önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

 

(ANTALYA-25.02.2013) 

 

 

                        Hülya DEMİR 

                  Mali İşler Şube Müdürü 

                         İMZA 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


