
 

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORMAN İÇİ KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI 

VE BU KÖYLERİN KALKINDIRILMASINDA ETKİLİ OLAN SOSYO-EKONOMİK 

FAKTÖRLERİN ÇOĞUL SAYISAL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Kırsal alanı oluşturan köylerimiz 

1970’li yıllardan günümüze dek önemli bir 

takım değişim süreci yaşamış ve 

yaşamaktadır. Bu değişimin en somut 

örneğini, kırsal kesimin temel geçim 

kaynağı olan tarım sektöründe görmek 

olanaklıdır. Tarımın GSYİH içerisindeki 

payı 1980 yılında % 26 seviyesinde iken, 

1997 yılında % 14,5’e düşmüştür. 1980 

yılında toplam ihracat değerinin % 

57,0’sini oluşturan tarım sektörünün 

toplam ihracat içindeki payı 1997 yılında 

% 10,3’e düşmüştür. 1980-1990 yılları 

arasında tarım sektöründe istihdam 

edilenlerin toplam istihdama oranı % 

62,5’ten %42,0’ye gerilemiştir (DPT, 

1999). GSMH ve toplam ihracat içindeki 

payının göreli geriliğine karşın, sektördeki 

nüfusun ve istihdamın yüksek oranlara 

sahip olması ve beslenme ile doğrudan 

ilişkisi açısından tarım, ekonomideki 

önemini korumaktadır.  

Tarımın ülke ekonomisindeki yeri 

ve önemi, tarımsal üretimin yapıldığı 

kesimin önemini de beraberinde 

getirmektedir. 1997 nüfus verilerine göre 

kırsal yerleşimin % 53,2’sini orman 

köyleri ve orman köylerinin de % 

39,0’unu orman içi köy yerleşimleri 

oluşturması, bu kesim içerisinde orman 

köylerinin önemini bir kat daha 

artırmaktadır. 

 

Ülke orman köylerinin içerisinde 

de Batı Karadeniz Bölgesi orman 

köylerinin önemli bir yer tutmaktadır. 

Orman köylerinin % 15,1’i, orman köyü 

nüfusunu % 12,5’i yörede ter almaktadır. 

Ülke orman içi köylerinin ise; % 13,1’i, 

orman içi köy nüfusunun % 10,4’ü 

inceleme alanında bulunmaktadır. 

Araştırmanın temel amacı, incelenen 

bölgedeki orman köylerinin 

kalkındırılabilmesine etkisi olacak temel 

değişimlerin yani, orman köylerinin 

toplumsal ve ekonomik yapısının bölgesel 

özelliklerinin ortaya konulması, bu 

bulgulara dayalı olarak da yöre orman içi 

köylerin kalkındırılmalarına yönelik 

faktörlerin saptanmasıdır 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Çalışma alanı Bolu, Bartın, Karabük, 

Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerini 

kapsamaktadır. Çalışmanın materyali, 

yerli ve yabancı yazılı kaynaklar (Orman 

İşletmeleri, ORKÖY, MPM, DPT, USDA 

gibi kurum/kuruluş kayıtları) ve alandan 

toplanan özgün verileri (anket yoluyla elde 

edilen bilgiler) içermektedir. Örnek olarak 

seçilen 113 orman köyünde tarım 

işletmelerine uygulanacak anket sayısı 384 

olarak bulunmuştur.  

 

 

 

T. C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 



 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Orman köylerinde yaşanan 

toplumsal ve ekonomik değişim ve gelişim 

köylerin yer aldığı bölge ve havzalar 

bazında faklılık göstermektedir. Batı 

Karadeniz Bölgesi de orman köylerinin 

yoğunluğu bakımından önemli bir 

bölgemizdir. Diğer yandan, Batı 

Karadeniz Bölgesi doğal ekosistemler 

bakımından da son derece zengin olan 

önemli bir bölgedir. Özellikle orman 

alanları ve bu alanlarda yer alan bitki 

çeşitliliği bakımından oldukça dikkat 

çekicidir.  

Çalışmada uygulanan anketler 

sonucundaki veriler göre; orman içi 

köylerin sosyo-ekonomik yapılarında 

etkili olan faktör kompozisyonları: 

1. Tarım alanları faktörü 

2. Ormansızlaşma faktörü 

3. Hayvancılık faktörü 

4. Orman suçları faktörü 

5. Konut durumu faktörü 

6. Göç faktörü 

7. Tarımsal mekanizasyon faktörü 

8. Köyde yardımlaşma faktörü 

9. Birlikte başarma faktörü 

10. Ticari ilişkiler faktörü, olarak  

bulunmuştur.  

 Orman içi köylerdeki işletmelerde 

temel geçim kaynağı tarım ve 

hayvancılıktır. Ormancılık daha sonra 

gelmektedir.  

 Bölge orman içi köylerinde göç 

önemli bir sorundur. Nüfus artış hızının 

%-7,4 olması bunun bir göstergesidir. 

İşletmelerde çalışabilir işgücü oranı 

%28,7’dir.  

Orman köylüsünün ormancılık 

teşkilatından en önemli beklentisi 

yakacak/yapacak odun gereksiniminin 

karşılanması ve çalışma alanı sağlaması 

oluşturnaktadır. Orman korunması ve 

geliştirilmesine yönelik çalışmalarda ise 

önceliği Devlete vermektedirler.  

Bölgede yapılacak kırsal kalkınma 

çalışmaları; yöre halkının toplumsal ve 

ekonomik yapısının geliştirilmesi yanı 

sıra, bölge ekosistemlerinin de korunma ve 

geliştirilmesi gibi önemli amaçlar 

içermektedir (TKV, 1987). Doğal yaşam 

ortamı orman alanları olan bu kesim, 

yaşam sürecinde orman alanlarına ve 

burada yer alan ekosistemlere yönelik 

etkilerde bulunmaktadır. Bunun bir sonucu 

olarak da ekosistemde onarılması güç 

değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler 

ise sadece bizi ve ülkemizi değil tüm 

dünya ülkelerini etkilemekte ve 

ilgilendirmektedir. 

Bölge orman içi köylerinin 

kalkındırılabilmesi için iç dinamiklerin ve 

dış dinamiklerin yaşama geçirilmesi 

gereklidir. İç dinamikleri, işletmelerdeki 

geleneksel tarım ve hayvancılık 

uygulamalarının değiştirilmesi 

oluşturmaktadır. Kırsal alandaki kalkınma 

çalışmaları yapan çok sayıdaki kurum ve 

kuruluşların “Doğal Kaynak Yönetim ve 

Kullanım Merkezi/Kurumu” niteliğinde 

bir örgütlenmeyle birleşmesi dış 

dinamiklerin başında gelmektedir. Kırsal 

kalkınma çalışmalarını yürüten kurum ve 

kuruluşlar yapılarını tekrar gözden 

geçirerek; amaç, hedef ve yatırım 

kriterlerini havzalar bütünlüğü bazında 

objektif ilkelere dayandırarak, kırsal 

sanayi yatırımları şekline dönüştürmek 

zorundadırlar.  
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