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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Orman Mühendisliği]
	yeri: Orman Fakültesi Ahmet Şener Anfisi
	Text1: İLHAN KÖPRÜLÜ
	Text12: TONYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOL AĞININ PLANLAMA VE YAPIM KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
	Text20: Orman yol ağları, ormancılık uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli alt yapı tesisleridir. Ülkemizde bulunan ormanların büyük çoğunluğu dağlık alanlarda yer almaktadır. Bu nedenle orman yollarının rasyonel olarak planlanması ayrıca modern orman işletmeciliği bakımından büyük bir öneme sahiptir.Orman yol ağları ile ormancılık faaliyetlerinin en etkin bir biçimde uygulanabilmesi amacıyla planlanmış ve yapımı tamamlanmış orman yollarından beklenen temel işlevler; ormanların koruması ve ağaçlandırılması, orman ürünlerinin üretimi, orman yangınları ile mücadele ve rekreasyon gibi aktivitelere hizmet etmek ve uygulanabilirliğini sağlamak olarak sayılabilir. Ormanlar da bulunan yol ağlarının planlanmasında yolların uzun ömürlü olması ve bakımlarının düzenli olarak zamanında yapılması öne çıkan hususlardandır.Araştırma için belirlenen alan, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tonya Orman İşletme Şefliği' dir. Yapılan çalışma ile araştırma alanında bulunan orman yol ağlarının hâlihazırda ki durumları ortaya konulmuş, ayrıca sahada yapılan arazı çalışmaları ile araştırma alanı içerisinde bulunan orman arazisi hakkındaki tüm veriler toplanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler ArcGIS programı ile analiz edilerek değerlendirilmiştir.Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tonya Orman İşletme Şefliği sınırları içinde yer alan orman yollarının uzunluğu 138+917 km'dir. İşletme Şefliği görev alanı içerisinde bulunan orman yol ağlarına ait elde edilen tüm veriler bilgisayara aktarılarak sayısal arazi modeli oluşturulmuştur.Şefliğin görev alanı içerisinde bulunan ormanlık alanı 12435,1 ha olup, genel alanı 20309,5 ha' dır. Söz konusu araştırma alanında yol yoğunluğu ise % 0.87(14 m/ha) ve yol aralığı ise 714.28 m. olarak hesaplanmıştır. Bu oranın ülkemiz orman yol yoğunluğu ortalamasının altında olduğu gözlemlenmiştir. Bu düşünceler ışığında; ormancılık hizmetlerinde kullanılacak köy yolları da dikkate alınarak 27+046 km yeni yol planlanmıştır. Mevcut yolların, sanat yapılarının bakım ve onarım çalışmaları ise belirli periyotlarla yapılmalıdır.   Anahtar Kelimeler: Orman Yolları, Yol Planlaması, Drenaj İnşaatı Ve Bakımı 
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