
                
T.C. 

Orman ve Su Işleri  Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü 
Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü 

  
           Sayın Yusuf Kavukçu öncelikle Dağtabaklı Köyü ile ilgili olarak kurmuş olduğunuz 
sitenin köyümüzü tanıtımına katkı  sağlayacağını  düşünüyor  ve  emeği   geçenleri 
kutluyorum. Daha önce iki defa mail yolladığınızı belirtmişsiniz ancak  mailleriniz  bize 
ulaşmadığını  belirtmek isterim. 
 
          Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ve Dağtabaklı köyüde sorumluluk alanı 
içerisinde bulunan Karageriş Orman İşletme Şefliği hakkında kısa bilginin sizlere yardımcı 
olacağı kanaatini taşıyorum. Şefliğimiz 11357,4 hektar ormanlık ve 5942,8 hektar 
ormansız olmak üzere toplam 17300,4 hektarlık alana sahiptir. Bu ormanlık alanında 
7036,0 hektarı verimli(kapalılık % 11-100 arası) 4321,4 hektarı ise verimsiz (Kapalılık % 0-
10 arası) ormanlardan oluşmaktadır. 
 
           Dağtabaklı Köyü ve civarındaki ormanlarımız doğal koşullar altında tohumdan gelen 
ibreli ağaç türleri ile kök ve kütük sürgünlerinden  oluşan yapraklı ağaç türlerinden 
oluşmuştur. Buradaki ibreli ağaç türlerimiz  karaçam ve sarıçamdır. Dağtabaklı köyü ve 
civarında karaçam geniş alanda ve genel olarak saf orman olarak, sarıçam ağaç türümüz 
ise 1100 rakımdan sonra karaçam ile birlikte daha yüksek rakımlarda ise saf olarak yayılım 
göstermektedir. Buradaki yapraklı türlerimiz ise akmeşe grubundan saplı ve sapsız 
meşeler , üst rakımlarda dere yatağı tabanı ve yamaçlarında  kayın bulunmakla birlikte yer 
yer azda olsa kızılcık ağacına rastlanmaktadır. Orman alt tabakasında ise çalı ve otsu 
bitkiler olarak böğürtlen (Rubus canescens), çayır otları (Gramine), kekik (Origanum 
vulgare), ahududu (Rubus idaeus) bulunmaktadır. 
 
             Dağtabaklı köyü ve civarındaki ormanlarımızın toprak yapısı genel olarak kumlu 
balçıklı ve  orta taşlıdır. Toprakın üst tabakası  orman ağaçlarından dökülen ibrelerden 
oluşan 1 cm civarında humus tabakası mevcuttur.   
 
           Ormanlarımız ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planları 
doğrultusunda işletilmekte olup ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlara ayrılmıştır. 
Ormanlarımızdan toplumumuzun odun hammaddesi ihtiyacını karşılamak amacı ile üretim 
yapılmaktadır. Ormanlarımızdan yapılan üretimi işleri gençleştirme ve orman bakım 
sahalarında yapılmaktadır. Gençleştirme; idari süresini tamamlamış (kesime olgunluk 
çağına gelmiş) yaşlı bireyler kesilerek yerine genç bireylerin getirilmesidir. Böylece 
ormanlarımızın devamlılığı ve sürekli faydalanma garanti altına alınmış olacaktır. Orman 
bakım sahalarında ise hasta, fena şekilli, sıkışık bireyler kesilerek ormanların daha sağlıklı 
hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
            Karageriş Orman İşletme Şefliğinde toplu koruma ekibi bulunmakta olup burada 
iki(2) adet orman muhafaza memurumuz görev yapmaktadır. Orman muhafaza memurları 
kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan ormanların ve orman ürünlerinin, av yaban 
hayatının, orman idaresine ait her türlü bina ve tesislerin korumasından ve  üretimin 
yapılmasından   sorumludur.  Koruma faaliyeti  sırasında suçluları aramak, soruşturmak, 
kovuşturmak ve ilgililer hakkında suç tutanaklarının tanzimini yapmaktanda sorumludurlar. 
Şefliğimizde değişik zamanlarda bir çok orman muhafaza memuru görev yapmışlardır. 
Görev yapan bu memurlarımız yer değiştirme sebebi ile başka yerlere tayin edildiğinden 
kendileri ile ilgili verilere ulaşılamamıştır. 



 
           Dağtabaklı ve civarındaki ormanların yangına karşı yangın gözetleme kuleleri ile 24 
saat kesintisiz olarak izlenmektedir. Yangın sezonu boyunca da orman yangınlarına 
müdahale için hazır ekiplerimiz bulundurulmaktadır. 
 
           Bölgemiz karadeniz iklimi ile iç Anadolu karasal iklimi arasında geçiş teşkil 
etmektedir. İklim karakteri ilkbahar ve son bahar ılıman, kışlar ise sert geçer. Yağışlar 
ilkbahar ve sonbaharda yağmur kışın ise kar şeklinde yağmaktadır. Yazlar ise sıcak ve 
kuraktır. 
 
            Dağtabaklı ve civarında yaban hayatı olarak tavşan, keklik, karaca ve yaban 
domuzu mevcuttur. 
 
 

Mehmet Ali KAYALI 

Karageriş Orman İşletme Şefi 
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